
Het boek "Well in de Tweede Wereldoorlog" (uitgave 2008) is gebaseerd geweest op

de informatie die afkomstig is van Wellse mensen.

Het zou zonde zijn als al deze verhalen verloren zouden gaan en daarom zijn ze in

dit boek ”Alle Wellse WO II geschriften” gebundeld.

- 14 in de oorlog geschreven dagboeken waarin de belevenissen soms nuchter en

soms erg emotioneel beschreven zijn. 

- 40 mensen die 60 jaar na dato vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben. 

Zonder hen allen was het niet mogelijk geweest om in een boek vast te leggen welk

verdriet de Wellse mensen aangedaan is in deze periode van oorlogsgeweld.

Zoveel leed, zoveel ellende, dat het eigenlijk niet te beschrijven valt zoals de dorps-

pastoor Reiné laat weten, maar men kan het alleen maar beseffen als men het zelf

meegemaakt heeft.
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10 mei 1940 Duitse inval

Moeder Wijers trof haar militaire neef uit Weeze en zei tegen hem: Wat wilde gil-

lie?

Wir fahren gegen Engeland!!

Dan mòtte wel ovver het water; hoeveul vliegtuigen hedde gillie?

Unzählbahr!

12 oct. 1944 Bombardement dorpscentrum
Omstreeks half twee kwamen er weer vliegers en begon het te knetteren, zonder

dat er iemand erg in had. Het was een gieren van belang en alles liep over elkaar

heen. Riek lag nog boven in bed en die wilden wij gaan roepen. Maar zij kwam al

gillend naar beneden. Moeder liep over Fransie heen en kegelde op de grond.

Daarna weer naar boven. Op dat moment vloog een kogel door het dak de kamer

in. Moeder was toen reeds beneden. Iedereen vluchtte de kelder in. Mag liep boven

over vader heen, maar dat merkte hij niet. Toen iedereen in de kelder was, was het

de een op de andere harde slag, niets dan bommen.

7 en 12 januari 1945 Evacuatie

's Morgens was alles goed, maar op 17 uur na de middag, begon het leed.

Daar kwamen twee soldaten met het bevel "binnen twintig minuten moet alles

geruimd zijn".

Het hoognodige konden we nog pakken en toen was het “abhauen”.
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Inleiding

Het boek "Well in de Tweede Wereldoorlog" is in een grote oplage verkocht. Ca 80 % van de Wellse gezinnen heeft

het boek aangeschaft. De reacties zijn voor mij als amateur-schrijver buitengewoon geweldig geweest.

Maar er ligt zo ontzettend veel informatie ten grondslag aan het boek dat ik het zonde zou vinden als deze niet voor

iedereen te lezen zou zijn. In het bovengenoemde boek zijn twee in de oorlog geschreven dagboeken opgenomen,

maar de overige twaalf zijn zonder meer ook de moeite waard om te lezen en om te kunnen beseffen welke ellende

men allemaal meegemaakt heeft. Ik heb al een keer gezegd dat als ik alle dagboeken en interviews achterelkaar zou

opschrijven, het meer dan 200 bladzijden zouden zijn. Zo gezegd zo gedaan en het zijn er 232 geworden.

De teksten in dit boek "Alle Wellse WO II geschriften" zijn opgeschreven zoals ze in de dagboeken vastliggen en in

de interviews verteld zijn. 

Het kan zijn dat genoemde datums en vertelde verhalen niet geheel kloppen/ waar gebeurd zijn. Met name de verha-

len van de interviews zijn opgetekend zoals de verteller deze zich ca. 60 jaar na dato kon herinneren of soms heeft

"van horen zeggen". De verhalen van de interviews hoeven op zich dus niet altijd waarheidsgetrouw te zijn, maar ze

zijn wel naar eer en geweten verteld. Het ene verhaal is een opsomming van nuchter, geconstateerde feiten en het

andere is een beschrijving van een zeer emotionele belevenis. Enkele dagboeken zijn letterlijk overgenomen; met

woorden in het Wellse dialect en nog in de oude spelling. Vooral het dagboek van Sjang Weyenberg is hier een spre-

kend voorbeeld van. Het vroegste dagboek is van Tony van Bracht over de eerste week na de inval op 10 mei 1940.

Het is jammer dat er twee dagboeken zoekgeraakt zijn: dat van burgemeester Douven en Rein van Pinxteren. 

Een mogelijk gevoelig aspect is de informatie over de NSB-ers. In Well was 1% van de bevolking (20 personen) lid

van de NSB. De geïnterviewde mensen vertellen bijna allen hetzelfde verhaal hierover. De NSB-er waren uit armoe/

soms uit ontevredenheid lid geworden en men noemde ze dan ook vaak broodNSB-ers. Als lid van de NSB kregen ze

wat extra: een baantje, een zak kolen, een kostuum/ tenue en soms een kleine bijdrage. Enkelen van hen collecteer-

den voor de Winterhulp (een goed initiatief, maar later gezien als promotieactie voor de NSB). In het algemeen

deden ze geen vlieg kwaad, maar men moest er toch voor oppassen. Men vertelde hen niet als men onderduikers in

huis had, men illegaal een varken slachtte, koren maalde of rapsolie perste. Als zij wat aandroegen werd deze "pres-

tatie" door de Duitsers beloond. In Well waren er ook die men wel 100% vertrouwde en enkelen die meegeevacueerd

zijn i.p.v. dat ze in september 1944 naar Duitsland trokken. 

De Privacywet laat toe dat de namen van mensen, als ze gestorven zijn, volledig genoemd mogen worden. Maar om

geen families in verlegenheid te brengen, zijn waar nodig geacht, de namen gefingeerd. 

Een geheel ander verhaal betreft de hulpactie HARK. Hierover doen verschillende verhalen de ronde. Van “die er het

dichtste bijzitten warmen zich het beste, wij zijn niets tekort gekomen, wij hebben gekregen wat we het harsdte nodig

hadden tot de verdeling ging helemaal mis”. Toch was het HARK-gebeuren in Well goed geregeld. Er is veel bruik-

baar materiaal aangeleverd en iedereen heeft er kleding en/of meubiliar van gekregen. Waar zijn anders die vele sta-

pels kleding en de volle schuur met meubilair gebleven? Verdeeld natuurlijk in ons dorp dat compleet leeggeroofd

was en iedereen was blij dat men 2 stel ondergoed kreeg. 

Blijft voor mij nog mijn dank uit de te brengen aan alle mensen voor hun geleverde bijdragen en nog een speciaal

woord van dank aan Mia Ummenthum-Coppers voor haar correcties en aanvullingen.

Jacques Haumann oktober 2009



Beste Wellse mensen

In de historische boekenschrijverij probeer je altijd iets op te schrijven wat dicht bij de mensen staat. Dit

kan het beste door vast te leggen wat de mensen zelf geschreven en verteld hebben. Dichterbij dan wat in

dit boek opgenomen is is eigenlijk niet mogelijk. 

Ik hoop van harte dat het geschrevene u raakt. Dat u er zo af en toe bij stilstaat om het tot u te laten door-

dringen wat onze voorouders in deze oorlogsperiode meegemaakt hebben.

Er is bijna geen voorstelling van te maken, maar het kan toch ook weer heel goed: kijk elke avond maar

naar het (slechte) nieuws op TV en zo verging het indertijd ook de Wellse inwoners.

Vox audita perit,

littera scripta manet
(Het gesproken woord vervliegt, wat geschreven is, blijft bewaard)
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1.1 Jan Daemen

NB: Jan Daemen heeft naast zijn dag-

boek ook diverse artikelen over de oor-

log beschreven in de plaatselijke dag-

bladen en bijdragen geleverd aan over

het Limburgse oorlogsverleden geschre-

ven boeken. In het boek "St. Rochus Kamp Well" (uitga-

ve in 1965) heeft hij als eerste het Wellse oorlogsverle-

den beschreven.

Maandag 4 sept. 1944 Eerste geruchten van de snel

naderende oorlog. "de Tommy zat reeds in Maastricht"?

Naar Josef Laarakker gegaan. Daags daarna stokte de

arbeid reeds. Op de Rijksweg kan men in die dagen het

terugtrekkende Duitse leger bewonderen, wagens, auto's,

gevechtswagens, vrachtwagens, fietsen, alles in snelle rit

retour.

8 sept. Bij Jozef Laarakker geholpen met slachten, het-

geen na lang wikken en wegen gebeurde.

Zondag 10 sept.Niet naar de kerk geweest, wegens

gevaar van oppikken door Duitsers. Riek hier geweest,

alles blijft nog rustig.

11 sept. Thuis gebleven. Geholpen met klaver maaien.

13 sept. Harry, Jan, Frenke en An Geboers naar Jozef

Laarakker. Komen 's morgens om 6 uur daar aan (te

voet). Harry gaat 's avonds weer naar huis. Geboers ver-

trekt zaterdag weer naar Bergen.

Zondag 17 sept. Bij Laarakker gebleven. (parachutisten

op Nijmegen en Arnhem)

23 sept. Sedert 14 dagen kom ik weer thuis

Jozef en Guill. Kerkhoff en Hans Esser zijn thuis. 

Zondag 1 okt. Weer thuis geweest. De eerste granaten

vallen achter het huis in de weide. Een koe door scherf

getroffen. Daags erna geslacht.

2-7 okt Steeds bij Jozef Laarakker geweest, dienst

gedaan als hulp in de huishouding. Daar in de ontgin-

ning is nog alles kalm. Weinig arbeiders komen. Het

werk blijft veelal liggen.

Zondag 8 okt. Weer thuis. Riek Cox uit Bergen logeer-

de enkele dagen hier. De meisjes werden in Bergen aan

het werk gezet. 's Middags is ze weer vertrokken.

8-14 okt. Vliegtuigaanvallen op Well. Kerktoren bescha-

digd. Huis van Kwanten krijgt een voltreffer. De oorlog

zet zijn eerste voetstappen in Well. De ellende groeit van

nu af zichtbaar. Granaten vallen in het dorp, zodat heel

Well in de kelder gaat wonen, voor lange tijd helaas.

14 okt. Grootmoeder komt. Evacuatie van Afferden. 

's Nachts hier aangekomen: Oom Jean en kinderen.

Zondag 15 okt. Nog meer evacuees komen. Gerard

Kamps en kinderen, Jac. Camps en kind, Hub Camps,

fam. Driessen en fam. Jacobs. (totaal 28 pers. +9 kind.)

18 okt. Plotselinge inkwartiering van Duitse soldaten.

Reeds 's morgens om half zeven worden allen met luid

geschreeuw wakker gemaakt en boven moeten alle

kamers ontruimd worden op bevel van Oberfeldwebel

Hut (uit Hannover). We slapen steeds in de kelder, huis,

schuur, voerhuis.

20 okt 's Namiddags omstreeks 4 uur. Vader door een

granaat getroffen op de "ontginning". Hans Esser treft

hem aan en brengt de droeve tijding thuis: Rode Kruis-

soldaat, die bij vader komt, vindt hem nog levend. Vlug

wordt geestelijke hulp gevraagd, pastoor noch kapelaan

komt uit vrees voor granaten. De dokter komt aanstonds,

doch vader ligt reeds dood thuis in de kamer. Allen zijn

zeer onder de indruk. De in huis ingekwartierde soldaten

vorderen 's avonds de kelder voor slaapplaats voor de

soldaten. Na veel bidden en smeken kunnen wij de halve

kelder behouden.

21 okt. Het lijk van vader wordt 's morgens naar het

klooster gebracht. Ik kom 's morgens van Bergen naar de

Kamp. Onderweg wordt mij het droevige nieuws mede-

gedeeld door Gert Kessels, die mij tegemoet komt.

Vader is niet meer thuis. Terstond ga ik naar het klooster

om vader nog een keer te zien. Mijn droefheid is groot,

nu vader zo plotseling en op zo tragische wijze van ons

is heengegaan.

23 okt Om 8 uur is de begrafenisplechtigheid door

pater Jungblut in het klooster. De zusters zingen een

stemmige requiem -mis. De plechtigheid is zeer eenvou-

dig. Moeder is er niet bij, alleen wij, de 7 kinderen zijn

de aanwezigen. Afscheid bij het graf. Niemand van zijn

vele vrienden, niemand van de geestelijken geven een

teken van belangstelling. Het zijn harde gebeurtenissen

voor ons gezin, waarvan de pijnlijke herinneringen ons

steeds zullen bijblijven. Thuis staat moeder ons op te

wachten.

24 okt. 's Morgens de H. Mis bijgewoond in het klooster

en alleen breng ik vader in alle eenvoud een uitvaart-

plechtigheid. Berusting, overgave aanvaarding.dagen vol

herinnering aan vader, zijn leven, zijn werken, zijn voor-

beeld, zijn eenvoud en zijn grootheid.

25 okt De ingekwartierde soldaten vertrekken. We wor-

den van een zware last bevrijd. Andere soldaten die nu

komen bezorgen ons niet zoveel last en zorgen. Hier en

daar vallen steeds granaten.

25-31 okt 's Morgens naar de H. Mis geweest in het

klooster.

31 okt. Naar Bergen geweest.

1 nov Allerheiligen in Bergen gevierd. H.Mis bijge-

woond bij Niessen.

2 nov Allerzielen. H.Missen door Frans Arts bijge-

woond in het klooster. (H.Mis voor vader gediend).

3 nov. Kapelaan Gerrits uit Afferden leest de H. Mis op

de Kamp in de Rochuskapel (voor vader). 65 commu-

nies worden uitgereikt. Grotere drukte dan op

Rochusfeest.

1 Dagboeken
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Zondag 5 nov. In het Klooster geweest. Kerktoren van

Geysteren en Wanssum in de lucht gevlogen. (± 10 uur).

Pater Canutus Peters (Franciscaan) wil naar de Kamp

komen en blijven en dagelijks de H. Mis lezen in de

kapel.

7 nov. Pater Canntus in Well gehaald met shetlandpon-

ny. De huizen in Well zwaar gehavend. 's Middags op de

Kamp. In 1908 is hij de laatste keer op de Kamp

geweest als Frater. Zijn eerste bezoek sedert 36 jaar.

8 nov. Pater Canutus leest zijn eerste H. Mis in de kapel

op de Kamp. Veel mensen aanwezig. 23 H. Communies.

Dagelijks H.Mis in kapel.

9 nov. H.Mis om half acht (33 communies)

10 nov. H.Mis 26 communies. Pater Canutus voelt zich

goed thuis en gewent zich uitstekend. Droevig bericht

uit Bergen: Kapelaan de Boer uit Bergen door granaat

getroffen aan het been, aan bekomen verwondingen

overleden.

11 nov. H.Mis in de kapel (22 communies).Het is toch

prachtig, elke dag  de H.Mis in de Rochuskapel. Wat zou

vader daar vreugde aan beleefd hebben als hij dit mee-

gemaakt had. De Rochuskapel heeft tijdens haar bestaan

zoiets nog niet meegemaakt.

Zondag 12 nov. H. Mis om 8 uur en half 10

(regenachtig) 76 communies en 2 in Hoogmis. Zeer druk

in de eerste H.Mis (beide H.Missen voor vader). Pater

Canutus wekt de aanwezigen op tot vertrouwen op

O.L.Heer in deze benarde tijden. Denkt eraan, zo zei hij,

"Vader staat aan het roer". Hij zal ons helpen. Zwart

paard door Duitsers gevorderd.

13 nov. H.Mis voor vader. Requiemmis, 34 communies.

Sedert 15 okt. hebben we elke dag om 3 uur gezamenlijk

de kruisweg gebeden en de rozenkrans in de kapel om

een spoedige vrede van God af te smeken. Zeer rustige

dag, bijna geen schieten gehoord. Regenachtig.

14 nov. 34 communies Regenachtig en rustig. Jos

Kerkhoffs was hier. Slecht nieuws: registratie van de

mensen. Wat zal er nu gaan gebeuren?

15 nov. 34 communies. Naar Bergen geweest. Joosten

weer iets beter. Mooi onderhoud met Huibers. Grote

ruïne in Bergen. Kerk en huizen zwaar beschadigd.

Afscheid genomen van Riek. Voor hoe lang?

16 nov. 36 communies. Naar Well zangboeken gehaald

voor de Hoogmis voor zondag. Mooie dag, tamelijk

rustig.

17 nov. 33 communies. Eerste kerkgang in de kapel.

(Christina Martens) 4 weken geleden dat vader is gestor-

ven en nog steeds dezelfde toestand. Vader is veel ver-

driet gespaard gebleven, want op de boerderij lijdt alles

steeds meer door weghalen van het vee.

18 nov. 26 communies. Naar Ayen geweest om zangers

te halen. Ben Linders komt direct mee.

Zondag 19 nov. 1e Mis, 83 communies/ 2e Mis 4. Om

half tien Plechtige Hoogmis; met "Asperges", preek en

"Domine salvam fac". Mooi geslaagde plechtigheid met

de Introïtus: Ego cogito cogitationis pacis: vraagt om

vrede, houdt vol met bidden tot Maria aldus Pater

Canutus in de predikatie. Ben Linders zingt prachtig met

zijn volle stem. De collecte in de Hoogmis bracht 

fl. 13,50 op.

De toestand wordt slechter. Troepen komen over de

Maas. Luchtafweer wordt hier geplaatst. Alle fruitbomen

en andere bomen worden gekapt.

20 nov. 33 communies. Het is vandaag een maand gele-

den dat vader is gestorven. Weer veel aan vader gedacht.

De tijd schrijdt meedogenloos verder ook nu vader er

niet meer is. Ook de toestand wordt nog steeds benarder.

Zal vader ons daarboven niet kunnen helpen. Wij hopen

en vertrouwen ook op zijn voorspraak.

21 nov. 27 communies. Geruchten van evacuatie gaan

rond. Dat brengt steeds neerslachtigheid en droefheid.

Dat deze ramp toch van ons afgewend mag worden.

Activiteit van het geschut op de Kamp. Sjang

Schelbergen en Thei Kuipers in Bergen vannacht door

granaat getroffen.

22 nov. 19 communies. 's Morgens wordt er veel

geschoten. De soldaten die een maand bij ons in de

kamer huisden moeten vertrekken (Shrapsel en

Blindganger) andere soldaten komen van over de Maas,

van de Smal. Ze zien er vuil en onverzorgd uit en door-

nat. De gehele dag regent het.

23 nov. Laatste H.Mis in de kapel, 24 communies.

Regenachtig. Er zijn weer veel soldaten in de weer op de

Kamp. Om half elf vallen plotseling granaten op de

Kapelhoeve. Met een geweldige slag slaan de eerste gra-

naten in bij de oude schuur (oude paardenstal), waarbij

Jean Jacobs en Frans Raaymakers worden getroffen.

Frans Raaymakers wordt ernstig gewond binnenge-

bracht. Ik zag het met een soldaat en hielp hem toen mee

naar binnen. Zijn gezicht vol bloed en een wond aan zijn

been. Na een tijdje angstig in de kelder te hebben geze-

ten komt men zeggen dat ook Jean Jacobs erg gewond

is. Pater Canutus gaat direct mee met de H. Olie. Na

even zoeken vinden we hem in de nieuwe schuur voor-

overliggen, het hoofd op de arm steunend. Hij geeft

geen teken van leven meer. Pater Canutus geeft hem de

H. Olie en brengt het droeve bericht binnen. Er heerst

een angststemming, overal. Frans is intussen door een

Rode Kruis soldaat verbonden en met twee gewonden

soldaten naar het Lazaret gebracht. Ik heb hem niet meer

gezien. Met Frans Kessels heb ik 's avonds het lijk van

Jean Jacobs naar het klooster in Well gebracht. Toen we

in Well waren vielen er op de Kamp weer granaten. We

kwamen laat thuis, in de donkere avond. We bleven de

gehele dag in de kelder. Er waren veel granaten om het

huis gevallen. Ofschoon de oude paardenstal geheel in

puin lag , hadden de twee paarden niets meegekregen.

De gehele dag schieten van de artillerie. De regen viel

de hele dag.

24 nov. 's Morgens onder het wassen en gereed maken

vallen er plotseling weer granaten. Daardoor is er deze

morgen geen H.Mis. We zouden eerst een altaar in de

kelder gereedmaken. Ook dat gaat niet. De gehele mor-

gen in de kelder geweest. Slechts voor de noodzakelijke
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werkzaamheden gaan we uit de kelder. Arn. Geboers

hier.

25 nov. Een maand vóór Kerstmis. 's Morgens maken

we een altaar gereed in de huiskelder. De benodigdheden

hadden we reeds de vorige dag in de kapel gebracht met

Arn. Geboers. De eerste H.Mis in de kelder (requiemmis

voor Jean Jacobs). 21 communies. Ondanks alle een-

voud en primitieve omgeving is het toch een intieme,

mooie en indrukwekkende plechtigheid. 's Morgens

nogal rustig, in de verte slaan granaten in. Geruchten

van evacuatie van de Afferdse mensen. In de namiddag

ontzettend granaatvuur op Geysteren. Omstreeks 3 uur

begint het dreunend gerommel. Ramen en deuren schud-

den. Ontzettend geratel van Engelse mitrailleurs. Het

duurt ongeveer anderhalf uur. Tegen de avond is het

weer tamelijk rustig. Veel gebeden in de kelder. De sol-

daten, die in de bunkers liggen rondom het huis behan-

delen ons goed. Kalme lui en niet veeleisend. Zij weten

echter ook niet wat er zal gebeuren. "Afwachten"zeggen

ze. Intussen hopen wij dat het goed zal aflopen. 

Zondag 26 nov. 2 H.Missen in de huiskelder. 22 com-

munies. Zo vieren we de laatste zondag van het kerkelijk

jaar met zijn indrukwekkend evangelie. Een zonnige dag

die we grotendeels in de kelder hebben doorgebracht.

Vliegtuigaanvallen op het kasteel van Geysteren. De

toren van de Wellse kerk is niet meer te zien. Dit consta-

teren we omstreeks 3 uur. Het water stijgt steeds hoger,

ook in de vele bunkers. Arn. Geboers naar Well geweest.

Brood en vlees gehaald. Onderweg granaatvuur gehad.

Volgens zeggen is de Wellse kerktoren omstreeks 2 uur

n.m. door granaten stuk geschoten. Alleen het bovenste

gedeelte (de spits) werd vernield. De Duitsers zouden de

toren gebruikt hebben voor uitkijkpost. Intussen stijgt

het water van de Maas steeds hoger.

27 nov. H.Mis in de kelder. 22 communies. Rustige

voormiddag. Na de middag dreunende granaten weer op

Geysteren. De zwarte rookwolken zijn duidelijk te zien.

Mitrailleurgeknetter. Het huis dreunt vooral als de bij het

huis opgestelde Duitse mitrailleurs terugvuren. 

28 nov. H.Mis in de huiskelder, 20 communies. 

's Morgens staat het water in de kelder van het varkens-

huis. Reeds voor de middag begint het gedreun van de

granaten en geknetter van de mitrailleurs op het

Geysters kasteel. In de middag enkele uren rust en na de

middag het daverend gedreun en gedonder weer dat

duurt tot de avond. Voor de middag slaat een granaat in

de achtergevel van het huis. Alleen een gat in de muur.

Bericht komt er dat de mensen uit Afferden voor 30 nov.

moeten vertrekken. Treurige tijding. Lieske Kamps is

vandaag jarig.

29 nov. H.Mis in de huiskelder, 20 communies. 

's Morgens bericht dat geheel Well moet evacueren. Nog

diep onder de indruk wonen we de H.Mis bij en gaan te

communie. Voor de middag officieel bericht dat de geë-

vacueerde mensen uit Afferden moeten vertrekken.

Heftige scène in de kelder. Na veel smeken krijgen we

gedaan dat grootmoeder, Hub, Cato en Leen Jacobs en

ook pater Canutus (Heeroom) mogen blijven.

P.S. Inwoners van Well zijn 's nachts geëvacueerd tot

bijna aan de grens. Om 5 uur konden ze weer terugke-

ren. De Maas liep over de Kasteelweg. De hele nacht

was alles in rep en roer.

Er wordt tevens bij gezegd; vertrekken naar Geldern

(Dld). Oom Sjang heeft inlichtingen gekregen dat hij in

Heukelom kan komen. Emotionele dag, geschommeld

tussen hoop en vrees. Veel en vurig gebeden. De gehele

dag slaan nog granaten in op Geysteren. Ook vliegtuigen

doken nog op het kasteel en wierpen bommen. Enkele

vuurstoten van de mitrailleur, opgesteld op de berg voor

het huis knetteren ruw door de zonnige dag. 

Arn. Geboers blijft in Heukelom (voorlopig).

's Avonds bij heldere maneschijn horen we een Engelse

luidspreker die bij Geysteren is opgesteld. Klaar en dui-

delijk klinkt het door de avond: "Duitse soldaat warum

sterben, kommt lieber enz. ". Omstreeks tien uur 

's avonds slaan plotseling granaten in om ons huis.

Dreunende slagen bij tientallen. Een granaat slaat in vlak

voor de nieuwe schuur. Temidden van het gedonder

komt men zeggen dat het huis van P.Kessels in brand

staat. Uit angst voor de granaten durven we er niet heen.

Ook de kapel had een treffer gekregen, vertelde een

Duitse soldaat. De soldaten slapen bij ons in de kelder.

30 nov. 's Morgens H.Mis in de huiskelder, 20 commu-

nies. De nacht bleef rustig.'s Morgens blijkt dat 3 grana-

ten in de kapel terecht zijn gekomen; een in het dak en

een in de voorgevel, een schampte tegen de muren af.

De kapel is vol stof en scherven. Het beeld van

St.Rochus bleef onbeschadigd. Omstreeks 11 uur v.m.

komt een granaat op het woonhuis terecht. De pogingen

van oom Jean om langer hier te blijven mislukken. De

gehele middag ingepakt en met een volgeladen kar ver-

trekken om 3 uur n.m.; oom Jean en kinderen, Triena en

fam. Driessen. Een droevig afscheid na zo lang samen

zijn. Ze gaan naar Heukelom. Zo is de familie met 10

personen verminderd en blijven er nog 13 over.

1 dec. 's Morgens gebiecht. H.Mis in de kelder, 14 com-

munies. Rustige dag. Jan Verheijen hier geweest. De

mensen uit het Leuken komen zeggen dat ze moeten

evacueren. Dat geeft weer consternatie. Later komt

bericht; alleen de geëvacueerden van elders moeten ver-

trekken. De Maas valt intussen weer. Tegen de avond

worden de paarden bij P.Kessels door granaten getroffen.

In het donker nog meegeholpen met vel aftrekken, met

Jozef.

2 dec. H.Mis in de huiskelder, 15 communies.

Veldwachter Wilbers huist in de schuilkelder. Harry

Driessen hier geweest. In Heukelom zitten ze allen goed.

Ook oom Sjang en "Nölleke". Rustige dag. In de verte

gedreun van granaten.

3 dec. Eerste zondag van de advent. H.Mis in huis kel-

der, 20 communies. Rustige dag. 's Avonds komen 3

Duitse soldaten ons enig paard (Nel) roven. Frans en ik

nog mee geweest. We moesten terug. We deden nog

pogingen. Onze avontuurlijke tocht door de bossen, in
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pikdonker en in stromende regenbuien. Doornat thuis.

Het had niet meer gebaat. Soldaten vertrekken; Helmut,

de Muis enz.

4 dec. H.Mis in de huiskelder, 19 communies.

Regenachtig en tamelijk rustig. Kapelaan Gerrits uit

Bergen hier geweest. Hij vertelde dat Jan Joosten dood

was en reeds begraven. In Ayen weer twee doden door

granaten. Omstreeks 2 uur werd de Wellse molen door

granaten van zwaar kaliber in puin geschoten. 

5 dec. H.Mis in de huiskelder, 15 communies. Voor de

middag naar de Wellse Hut geweest. De ruïnes en ver-

nieling bij en van de molen gezien. Op de Weezerweg

wemelt het van Duitse soldaten. 's Avonds nog

St.Nicolaasavond gevierd in de kelder. De kleine

cadeautjes van shag, vloei-tjes en pepermuntjes werden

met kinderlijke blijdschap ontvangen. Het was nog iets

bijzonders in deze lege tijd. 

6 dec. H.Mis in de huiskelder, 15 communies.

Omstreeks 12 uur 's middags wordt brand ontdekt in de

nieuwe schuur. We rennen van tafel met emmers water

en blusapparaat. We proberen eerst te blussen, dan de

machines naar buiten geduwd (maalmolen incluis). De

gehele schuur is een dikke rookmassa. We proberen nog

te blussen en met toegesnelde hulp van buurlui lukt het

om na 2 uur hard werken de vuurhaard meester te wor-

den. Daardoor is veel behouden gebleven op de boerde-

rij. De brand was begonnen in de ingestorte bunkers die

de soldaten onder de schuur hadden gemaakt. Oorzaak

onbekend. 's Avonds dankgebed gebeden. Geruchten

doen de ronde dat de Afferdse mensen weer naar hun

woonsteden kunnen terug keren. Zekerheid is er echter

niet. Kapelaan Lebens hier geweest en vertelde van het

schrijnend oorlogsleed in Well, van evacuatiegetob, gra-

natenverwoesting en water in de kelders. Verder ging

alles goed in Well.

7 dec. H.Mis in de huiskelder, 15 communies. 

's Morgensvroeg worden we al uit bed gehaald door

Duitse soldaten. Alle persoonsbewijzen moeten getoond

worden. Ik was 's middags naar de Wellse Hut.

Ondertussen worden pater Canutus, Jozef, Frans en

Harry, en Wilbers hier opgehaald en naar het huis van

Jenneskens gebracht. Mogelijk alle jongens van de

Kamp, behalve van Linders. H. Hendriks komt direct

vrij. Pater Canutus en Wilbers komen 's avonds weer

thuis doch worden na een half uur plotseling weer

gehaald.

P.S. De kwestie waar alles om draaide; Jacob met zijn

zes zonen maken het goed. (uitzending  op 15 en 20

dec).

Hij is de gehele nacht niet meer thuis geweest. De gehe-

le nacht alleen gewerkt in een loopgraaf. Bij H. Valckx

werd pater Canutus verhoord over 2 jongens die bij hem

gebiecht hadden.

Ook de jongens hadden de ganse nacht moeten graven.

Ik blijf thuis daar men mij nog niets gezegd heeft. Een

broer van Frans Raaymakers hier geweest. Frans maakte

het goed en was weer aan de beterende hand.

8 dec. Feestdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis. 

's

Morgens in alle vroegte komt pater Canutus onder gelei-

de van 2 Duitse soldaten thuis, doornatte voeten. Na iets

gegeten te hebben moet hij weer terstond vertrekken. De

jongens zijn in het geheel niet thuis geweest en we moe-

ten hen bij A.Jenneskens eten brengen. Ik blijf nog

steeds thuis. Die dag bidden we 10 rozenhoedjes. Mia en

Mien Arts hier geweest en gaan met Anna op stap om

nog moeite te doen voor Heeroom. Zonder hem gezien

of ook maar een spoor van hem ontdekt te hebben moe-

ten ze naar huis gaan. 's Avonds komt een Feldwebel

nog spreken aangaande deze kwestie en tenslotte kunnen

we de pater dan gaan halen. Anna, veldwachter Wilbers

brengen hem op een kar zonder bodem thuis. De vreug-

de van de pater en anderen huisgenoten is groot bij dit

weerzien. Pater Canutus ziet er vermoeid uit. De gehele

dag had hij aan de loopgraaf gegraven zonder steun en

zoals hij vertelde had hij een graaf uitgegraven van 7,5

m lengte, 1,5 m diep, 1,2 m breed. Hij vertelde zijn

wedervaren. Zijn bewakers en begeleiders waren goede

mensen. De gummilaarzen hadden gezorgd dat hij droge

voeten gehouden had. De jongens de gehele dag niet

gezien. Ze moeten 's nachts werken en overdag rusten en

slapen. Door deze omstandigheden is er deze morgen

geen H.Mis geweest.

9 dec. H.Mis is deze morgen iets later, 15 communies.

Pater rust wat langer van de vermoeienissen van de vori-

ge dag. De sandalen waren stuk en moesten in reparatie.

Er waren geen schoenen aanwezig die de pater pasten.

Zo komt het dat pater Canutus deze morgen op klompen

de H.Mis moet lezen. Het is weer een blijde en dankbare

plechtigheid na de bange gebeurtenissen, vooral; nu ook

de jongens 's morgens weer terugkeerden. Wel moeten

ze om 4 uur weer allen bij A. Jenneskens aanwezig zijn.

Na lang wikken en wegen blijf ik maar thuis totdat men

mij iets zal zeggen en wacht de komende dagen maar af.

(ook Evert erbij) Anna 's morgens naar Well om de blij-

de terugkeer van Heeroom aan de familie te berichten. 

's Avonds zeer slecht weer. De jongens hebben 's nachts

slechts weinig gewerkt. Men hoort bijna geen granaten

meer vallen. Slechts hier en daar soms een knal.

Zondag 10 dec. 's Morgens H.Mis, 18 communies. De

pater weer in alle nederigheid geschoeid met klompen.

De jongens 's morgens weer thuis. Door het slechte weer

is de Maas weer gewassen. Jozef, Frans en Harry moe-

ten zich 's avonds weer "stellen".
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11 dec. H.Mis in de huiskelder, 13 communies. Rustige

dag. De jongens 's avonds weer naar de schansarbeid. 5

ganzen gestolen door Duitse soldaten.

12 dec. ‘s Morgens H.Mis in de huiskelder, 13 commu-

nies. Pater Canutus is weer de oude, wel een beetje pijn

in de botten, maar als hij 's middags bezoek krijgt van

zijn nichtjes Mien en Mia Arts is die smart ook weer

gauw vergeten. Anna naar de Hauptman geweest in Well

om te pleiten voor de jongens, doch 's avonds moeten ze

weer op pad naar hun nachtelijke stellingen.

13 dec. 's Morgens H.Mis in de huiskelder, 12 commu-

nies. Jozef, Frans en Harry moeten nu ook overdag wer-

ken aan de bunkers. Jozef en Frans moeten 's nachts

weer naar het huis van A. Jenneskens. Harry kan thuis

blijven slapen. De Duitsers stelen de aardappelen uit de

kuil, met paard en kar worden de piepers weggebracht.

Of we ook al protesteren, ze luisteren er niet naar. Bij

Antoon Jenneskens vallen weer granaten. Harry is er

zeer dicht bij geweest. Hij was erg geschrokken en er

waren gelukkig geen ongelukken gebeurd.

14 dec. 's Morgens H.Mis in de huiskelder, 11 commu-

nies. De kippen, konijnen en nog 2 ganzen worden op

zolder ondergebracht daar ze anders slachtoffer worden

van rovende Duitse soldaten. Jozef en Frans kunnen nu

ook thuis blijven slapen. Het wordt al beter. Bij

Brouwershof sloeg vandaag een granaat in de voorgevel.

Ook het voetbalveld moest enkele voltreffers incasseren.

15 dec. H.Mis in de huiskelder, 12 communies. Pater

Canutus herdenkt zijn schansarbeid een week geleden.

's Morgens hebben we een beetje "weit" gedorst doch als

er opeens weer granaten in de buurt vallen is het afge-

lopen. Daar de rovers, of welgenoemd Duitse soldaten,

al 3 varkens georganiseerd hebben, slachten we vandaag

nog maar vlug een varkentje, want het is beter dat wij

het varken verteren dan dat we zelf van ergernis verteerd

worden als het “geklaut” wordt. Levendige activiteit van

wederzijdse artillerie. Het begint te winteren.

16 dec. H.Mis in de huiskelder, 13 communies. De men-

sen op de Kamp laten hier het koren malen. Hier en daar

vallen steeds granaten. Het is een zeer onzekere tijd.

Zondag 17 dec. 's Morgens H. Mis in de huiskelder, 18

c*. Ter ere  van de zondag hoeven Jozef, Frans en Harry

niet te werken voor de Duitse weermacht.

18 dec. 's Morgens H.Mis in de huiskelder, 14 c.

's Middags slaat een granaat in enkele meters midden

voor het huis. De geweldige knal sloeg vóór alle ruiten

eruit. En de schrik erin. De gehele dag bleef het schieten

over en weer. Frontnieuws; Duitse parachutisten geland

achter het front op Belgisch gebied.

19 dec. H.Mis, 16 c. ‘s Middags 3 koeien door Duitsers

weggehaald zodat we van nu af bijna geen melk meer

hebben. De buurlui springen gelukkig bij. Ook nemen ze

enkele huisgenoten op voor de veiligheid. Harry heeft

weer in granaatvuur gelegen.

20 dec. H.Mis, 13 c. Vandaag is het 2 maanden geleden

dat vader is gestorven. We zien nu reeds hoeveel leed

vader bespaard is gebleven. Oom Hub moet zijn enig

paard aan de Duitsers "afgeven". 's Middags hebben we

de grote stier geslacht om het zekere voor het onzekere

te nemen. In Well zijn vandaag weer een 40-tal granaten

ingeslagen. Vrouw Krebbers, van de postbode, werd aan

het hoofd gewond en werd bediend. Bij Sijberts werd

iemand aan de arm gewond. In het Leuken werd dezer

dagen ( gisteren) iemand doodgeschoten in Duits solda-

tenuniform, die als spion werd aangezien. "Heilig huus-

ke" in het veld door granaten getroffen. Duitse patrouille

verschuilt zich daar. 

21 dec. H.Mis, 13 c. Steeds slaan hier en daar granaten

in. Harry moet nog steeds werken aan de bunkerbouw.

22 dec. H.Mis, 15 c. Vandaag was vader jarig. Het is nu

precies 9 weken geleden dat vader van ons heen ging.

Vader zal de gelukwensen in de hemel wel in ontvangst

nemen en van daaruit voor ons bidden want nog steeds

wordt de toestand ernstiger en droeviger. In Well sloe-

gen weer granaten in. Vrouw Thijssen zwaar gewond en

's avonds overleden, klein kind direct dood. Ook bij Rijk

aan de molen kwamen enkele treffers terecht. 3 gewon-

den. Het huis van P. Janssen in de Papenbeek door vol-

treffer vernield. Duitse soldaten zijn blij nu het Duitse

offensief enige vordering maakt. Maar wacht….

23 dec. H.Mis, 13 c. Kerstmis nadert. Pater Canutus

maakt een rondgang om enkele zieken en ouden van

dagen de biecht te horen. Ook door de dag komen er

verschillende mensen hier om hun kerstbiecht te spre-

ken. Hier en daar steeds granaten. Zonnige winterdag.

Zondag 24 dec. Daags voor Kerstmis. 's Morgens zijn

veel mensen aanwezig om de H. Mis bij te wonen, 40

communies. Pater Canutus voelt zich ziek. Toch maakt

hij zich gereed voor de H.Mis in de schuilkelder en

begint met de misgebeden. Vlak voor het epistel kan hij

niet meer. Ik ondersteun hem en laat hem met moeite

zitten in de leunstoel. Met de misgewaden bekleed blijft

hij zo enige tijd zitten. Tot hun teleurstelling moeten de

mensen nu naar huis gaan, want er is geen H.Mis deze

morgen. Pater Canutus voelt zich grieperig en blijft bijna

voortdurend te bed. Mooie zonnige winterdag. In het

Leuken bij Rutten werden 2 soldaten door granaten

getroffen en gedood in de bunker. Door Jan Rutten ver-

voerd. Gewonde soldaat stierf onderweg.

Kerstmis 25 dec. Pater Canutus voelt zich wel in staat

de H.Mis te lezen. Er zijn een 40-tal mensen gekomen

en daar we aannemen dat er vandaag niet geschoten

wordt met granaten, maken we deze morgen het altaar in

de keuken gereed. Doch nauwelijks is het voetgebed

begonnen of de eerste granaten slaan met een knallende

slag hier in de buurt in. Dan verhuizen we weer met het

altaar naar de kelder, waar we dicht opeen staand de

Kerstmis bijwonen. Pater Canutus voelt zich zo sterk dat

hij 2 missen kan lezen (dageraad mis en dagmis "Puer

natus est.."). Kerstdag is een prachtige winterdag met

helder, zonnig weer en hard gevroren grond.

Betrekkelijk rustig door de dag, doch men kan horen dat

het toch nog oorlog is die rond ons heen woedt. 

's Avonds tegen half vijf slaan granaten in bij Linders.

* c. is communies
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Frans en veldwachter Wilbers zijn daar juist en maken

het mee in de kamer terwijl ze allen angstig tegen de

grond vallen. Een geëvacueerde vrouw uit Gennep in het

schouderblad en hals wordt gewond door de scherven.

Kerstdagavond met z'n allen in de huiskelder doorge-

bracht.

26 dec. 2e kerstdag. Pater Canutus hoewel nog niet

geheel in orde, leest toch de H.Mis, 35 c. Voor de mid-

dag zetten we voor de ramen in keuken en achterkeuken

een betonnen plaat. Reeds om ± 11 uur slaat de eerste

granaat in ongeveer 15 m van het keukenraam verwij-

derd. Pater Canutus zat juist aan het raam achter de

betonnen plaat, hij kreeg wel glasscherven op het hoofd,

maar bleef verder ongedeerd. Moeder die juist in de keu-

ken is, begint te jammeren daar ze meent dat de jongens

nog buiten aan het raam aan het werk zijn. Gelukkig is

dat niet het geval. Jozef is op de stal. Frans zocht dek-

king in de oude konijnenkooi en komt na een tijdje

opdagen. Daarna vallen er een 50-tal granaten om het

huis met tussenpozen van een kwartier. Geen enkele gra-

naat komt op het huis terecht. Zo blijven we ongeveer de

gehele dag in de huiskelder ofschoon het buiten het

mooiste weer van de wereld is. Zonnig winterweer. 

's Avonds om ongeveer 5 uur wordt Toon Rutten uit het

Leuken bij het huis van Jan Mulders door een granaat

getroffen die op een meter bij hem vandaan inslaat. Hij

sterft kort daarna. Een splinter in zijn hoofd.

27 dec. H.Mis 15c. Het weer is weer helder. Tamelijk

rustig. Na de middag naar Well gegaan om brood te

halen. Kasteellaan door boom versperd, een kolossale

verwoesting. Op het mooi gladde ijs van de kasteel-

gracht geschoven. Op de terugweg sloegen in Well weer

granaten in. 's Avonds vallen weer enkele fosforgranaten

bij Kessels zonder brand te stichten. Zoon van Piet

Klabbers (Sjef)uit Well door granaatscherven gewond.

28 dec. H.Mis, 15 c. Nevelig weer. Enkele granaten

slaan hier en daar weer in. We blijven steeds in de kel-

der. Alleen voor eten, voor koeien en varkens voeren

duiken we op om zo snel mogelijk, meestal in galop, het

nodige werk te doen om dan weer snel in het hol te ver-

dwijnen. Frans Kessels die 's middags naar hier komt

wordt bij St. Jacobsberg door een granaatscherf aan de

hals licht gewond. Met het hoofd in het verband ver-

schijnt hij hier, hij neemt het nogal nuchter op. De gra-

naat sloeg ongeveer 20 m van hem af in de grond.

29 dec. Daar pater Canutus deze morgen het bed houdt

is er geen H.Mis. de ziekte is gelukkig niet van ernstige

aard. Zonnige dag. De kanonnen laten zich ook nog

steeds horen.

30 dec. H.Mis, 15 c. Het weer blijft helder, de artillerie

blijft schieten, hier en daar. We brengen de dag groten-

deels in de kelder door zoals de laatste weken steeds het

geval is. Koeien, varkens, kippen, konijnen en paarden,

voor zover ze er nog zijn, worden in allerijl gevoerd en

dan verdwijnen de nijvere werkers weer in de kelder. In

Well waren weer enkele lichtgewonden bij de fam. van

Pinxteren in de Hoendersrtaat.

Zondag 31 dec. H.Mis, 17 c. De laatste zondag van

1944, dat ons zoveel leed bracht. Hoewel zonnig weer,

het blijft koud. De tommyartillerie is weer levendig van-

daag. In Ayen weer granaattreffers op de "Weerd"(

Weijs). Geen persoonlijke ongelukken. Bij Kessels

hemelt het laatste veulen dat op 1 dec. door een kleine

scherf werd getroffen. In kalme gelatenheid gaat 1944

van ons heen. Er is geen oudejaarsstemming, al kaarten

oom Hub, Frans en ik ook tot half twaalf bij Wilbers in

de nieuwe schuurkelder. Met grootse verwachtingen zien

we 1945 tegemoet, het jaar dat ons de verlossing zal

brengen. Iedereen gelooft dit rotsvast. Maar wanneer….

En hoe….?

Nieuwjaardag 1 jan. 1945 H.Mis 30 c. 's Morgens naar

alle kanten"een Nieuwjaar gewenst", maar pater Canutus

zegt dat dit pas na de H. Mis telt, zodat hij na de H. Mis

op zijn eentje allemaal een "Zalig Nieuwjaar"afwint. Het

nieuwe jaar zet al goed in als 's morgens reeds vliegtui-

gen laag over ons heenstrijken. Tot middag blijft de

lucht vol vliegtuig-gezoem. Ook formaties bommenwer-

pers verschijnen in statige groepen, witte strepen tegen

de blauwe hemel sliertend. Na de middag begint de

Engelse artillerie aan de overkant van de Maas te vuren

op doelen ver achter ons. Het houdt aan tot diep in de

avond. 's Avonds krijgen we weer inkwartiering van

Duitse soldaten.

2 jan. H.Mis, 14 c. De gehele nacht heeft artillerie

geweldig geschoten, waarschijnlijk Engelse. Het duurde

tot in de morgen. We konden in de kelder duidelijk de

dreunende slagen horen in de richting van het dorp. Thei

Huygen uit Afferden bij de "alde fuus"zwaar gewond

door granaat en naar Kevelaer gebracht.

3 jan. H.Mis 12 c. Men zegt dat de Duitsers de Maas

probeerden over te steken. Althans van 's morgens 4 uur

tot 8 uur regende het in Well granaten, volgens sommi-

gen wel 1000. Vanzelfsprekend richten die hier en daar

verwoestingen aan o.a. de bakkerij van de Coöperatie

werd beschadigd. Geen persoonlijke ongelukken.

Ofschoon de nacht zo onrustig was bleef de dag buiten

verwachting erg matig.

4 jan. H.Mis. 's Nachts weer volop artilleriegeknal

gehoord, geweldig gedreun. 's Morgens lag er sneeuw

die door de dag weer dooide. De soldaten in huis zijn

goeie kalme lui waar wel mee te huizen is.

5 jan.H.Mis, 12 c. De nacht was uitzonderlijk rustig.

Tegen de morgen toont de artillerie weer enige activiteit.

Hier en daar weer granaten. De dag was zonnig, nevelig.

Daar er soldaten in huis zijn behoeven we aan de oproep

van "de Kromme"om te arbeiden geen gevolg te geven.

6 jan. Driekoningen. H.Mis, 10 c. Vanwege de granaten
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was er geen enkele vreemde, zelfs niet van kelder

Wilbers in de H.Mis. Frans, oom Hub durven zelfs niet

uit het "Schloss"(kelder van het voerhuis) en ontbreken

in de H.Mis. Omstreeks 4 uur 's morgens begint de

Tommyartillerie geweldig te schieten, richting Well. Dat

duurde tot 9 uur. Onder de H.Mis was er een geweldig

gedreun van inslaande granaten, hetgeen de aandacht

onder de Mis niet bevorderde. Bij P. Kessels sloegen 

's morgens enkele granaten in vlak voor het huis op het

rijwielpad. Bij van Vegchel werd een stuk grond letter-

lijk door granaten omgewoeld. Door de dag was het

betrekkelijk rustig. Zonnig weer, iets nevelig. Het

wintert zachtjes door.

Zondag 7 jan. Feest van de H. Familie ( van Well naar

Weeze; 15 km)

H.Mis 20 c. In alle vroegte komt Evert ons zeggen dat

men vandaag alle koeien  komt ophalen. 's Morgens

onder het ontbijt omstreeks 9 uur krijgen we de "traurige

Nachricht"dat we moeten evacueren en reeds om half elf

op de plaats van bijeenkomst moeten zijn. Hevige

opschudding en ontsteltenis. De honger is weg. De bij

ons ingekwartierde soldaten informeren telefonisch bij

Mulders. Daar weet men nog van niets. Dus daar zullen

we heengaan. Intussen worden de voornaamste zaken bij

elkaar gepakt. Een en ander wordt nog ingegraven en

verstopt. Oom Hub gaat met grootmoeder naar

Heukelom Ook Leen en Cato Jacobs gaan met moeder

en Heeroom voorop naar H. Roosen aan de Rijksweg.

Lies, An en Frans blijven nog zolang mogelijk thuis. De

ingekwartierde soldaten zullen hen wel helpen. De

bedoeling is dat ze 's avonds ook naar de Rijksweg

komen. Jozef, Harry, Wilmy en Jan gaan dan ook op

weg met 2 fietsen en een kruiwagen gezakt en gepakt.

Bagage van allemaal. Onderweg een hevige sneeuw-

storm. Bij H. Roosen aangekomen, treffen ze daar

Duitse soldaten. Van moeder of Heeroom niets te zien.

Wat nu? We gaan in de richting van Mulders. "De Grüne

Polizei"houdt ons tegen. We moeten naar M. Roosen.

Daar zijn alle mensen van de Kamp bij elkaar. Doch

moeder en Heeroom zien we niet. We kunnen niet meer

terug. Jozef mag even met de fiets gaan kijken naar wed.

Mulders. Daar waren moeder en Heeroom in de kelder

en zouden daar voorlopig blijven. We zouden ook terug

komen maar vanwege de bewaking van de Grüne Polizei

konden we niet meer weg. Enkele karren stonden

gereed. Opeens begint een granaatwerper achter Roosen

geweldig te vuren. Een paard slaat op hol. De pakken

rollen van de kar en ofschoon er ook oude mensen op de

kar zitten en op de grond vallen, gebeuren er wonder

boven wonder geen ongelukken. De lange stoet zet zich

in beweging naar Weeze. De sneeuw zwiept ons langs

het gezicht. We kunnen gelukkig een beetje bagage op

enkele karren bergen. Want we hebben te veel voor ons

vieren. Wij volgen met twee fietsen en een kruiwagen.

Zo gaat de tocht door het Wellsmeer naar de "Hut". Daar

moeten we even wachten en dan hopen we dat we niet

de grens over mogen. Neen het gaat verder. Het begint

al donker te worden. We hadden op 2 verschillende kar-

ren bagage liggen. Het was erg glad en de paarden val-

len nogal eens. Zodoende komen we uit elkaar. Jozef en

Jan bij een kar en Wilmy en Harry blijven achter. Laat in

donker, het is omstreeks 20.15 uur, komen we in Weeze

aan. Van 2 paar hadden we een schoen verloren. Gaan

we naar het station waar een trein voor ons gereed staat?

Neen we worden bij Geenen in de kelder ondergebracht

(Jan en Jozef). Harry en Wilmy komen met enkele huis-

houdingen in een café te liggen. De jongens waren erg

goed voor ons. Brood genoeg en we konden op het stro

slapen. We konden Jan en Jozef in het donker toch niet

gaan zoeken. Doch Jozef en veldwachter Wilbers gingen

op zoek en vonden de verloren schapen. Zo kwamen we

weer bij elkaar in de kelder bij Geenen waar we op kale

planken probeerden te slapen. Vanwege de vermoeienis

lukte dat even. Om 4 uur 's morgens zijn we weer over-

eind vol verwachting wat deze dag ons zal brengen.

8 jan. Van Weeze naar Kleve; 20 km.

's Morgens sneeuwt het geweldig tot middag. Riek Cox

gesproken. Heel Bergen en Ayen blijkt ook in Weeze te

zijn. Om 12 uur moeten we weer vertrekken. Harry heeft

een 2-wielig karretje te pakken gekregen, zodat we de

kruiwagen bij Geenen achterlaten. Omdat het zo glad is

mogen de paarden niet mee. We zetten door en gelukkig

lukt het ons paard en kar van G.Janssen te behouden.

Dat scheelt ons veel met ons “gepak”. Door een felle

sneeuwjacht komen we in Goch. De hele Kamp is nog

bij elkaar en er wordt besloten terstond naar Kleve door

te trekken. 15 km verder door dikke sneeuw. Gelukkig

kunnen we onderweg enkele km op een vrachtwagen zit-

ten. In Goch nog een beetje warme gortsoep gekregen. 

's Avonds in volslagen duisternis komen we doodmoe in

Kleve aan. Kleve is gebombardeerd en lijkt uitgestorven/

geëvacueerd. In een school worden we neergestopt. De

Bergense mensen waren daar reeds. Het is er geweldig

druk en donker en nat. Het sneeuwt voortdurend. Er is

haast geen plaats meer en zo landen we na veel zoeken

aan op de derde verdieping. De ramen zijn dichtgespij-

kerd en het regent overal door. Bij gebrekkig kaarslicht

eten we onze brokken brood op, want we hebben honger

en het smaakt ons goed. Prachtige natuur bij Kleve;

Kleefse Reichswald.

's Avonds spreken we Piet Cox, Jos Joosten, Harry

Huibers, Huibers zelf en andere bekenden uit Bergen.

Overal dezelfde ellende. We krijgen nog warme soep en

warme koffie. We slapen op een beetje stro onder de

drup.

9 jan. Van Kleve naar Zeddam, 23 km.

's Morgens lag de sneeuw dik. Alle fietsen, alle wagens

en bagage die nog buiten op de schoolplaats stonden

waren met een dikke sneeuwlaag bedekt.

Om half negen moesten we weer oppakken. Het werd

half tien toen de lange stoet zich in beweging zette en

wij weer verder sjouwden door de dikke sneeuw in de

richting van Emmerich. Van Emmerich gingen we met

een pont over de Rijn. Dat verliep buitengewoon vlot. In

Emmerich lagen vierkante kilometers grote stukken
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waar letterlijk geen huis meer overeind stond. Een ruïne

zover het oog kon kijken. 

P.S.: Tussen Kleve en de Rijn mooie bossen. De bomen

zijn met sneeuw bedekt. Een zeldzaam mooie aanblik

deze winternatuur in deze bosrijke omgeving. Een

winterpracht zoals ik zelden heb gezien.

Veel Hollandse jongens staan sneeuw te scheppen langs

de straten. Ze spreken ons moed in; nog een kwartiertje

dan komt de Hollandse bodem. Daar verlaat ons de

"Grüne Polizei" onder wiens waakzame leiding we de

tocht door Duitsland hebben volbracht en Hollandse

mensen, mannen van het Rode Kruis of evacuatiedienst

nemen ons onder hun hoede. Zo trekken we onder veel

belangstelling 's Heerenberg binnen. Afferdse mensen

gesproken. Wij moeten nog enkele km. verder naar

Zeddam. We krijgen nu direct hulp van de mensen. Er

komen andere paarden, onze dieren zijn vermoeid, er

wordt omgespannen. In Zeddam krijgen we zelfs hulp

van paarden en wagens. Hoe treft ons deze tegemoetko-

ming, wat een verschil met de dagen tevoren. Ook krij-

gen we daar boterhammen. We waren ondergebracht bij

boer H. Giessen, waar 's avonds nog extra wortelmoes

voor ons klaargemaakt wordt. We slapen op stal tussen

prachtig stalvee (20 koeien, zwartbont). Grote boerderij.

Het verbaast ons dat alles nog zo normaal gaat en er

geen granaten vallen.

10 jan. Van Zeddam naar Terborg, 7 km

's Morgens worden we wakker bij boer Giessen op de

stal. Men is reeds bezig de koeien te melken en te voe-

ren. We kijken er naar en voelen de bekoring van die

rustige arbeid zoals wij die ook gekend hebben, lang

geleden. Wat gelukkige mensen nog. De mensen doen

voor ons wat ze kunnen. Er wordt zelfs pannenkoek

voor ons gebakken. De bagage ligt allemaal op de voor-

stal. Voor de middag even naar het dorp Zeddam

geweest. Riek Cox nog gesproken. Onzekerheid over

thuis. Gerucht van geweldig granaatvuur op Well. Men

spreekt zelfs van 200 doden onder de burgers. De

Tommy zou in Well de Maas over zijn.

's Middags hebben we weer opgepakt en met hulp van 3

boerenkarren gingen we door de dikke sneeuw welge-

moed op weg. We behoefden nu geen bagage meer te

sjouwen en dat maakte ons de tocht heel licht. We waren

zo anders gewend de laatste dagen. 7 km verder in

Terborg werden we in een school ondergebracht waar

we 's avonds nog warme bouillon en warme roggepap

kregen. De Kamp slaapt 's nachts bij elkaar in een

lokaal. Mien Wijnen voegt zich voorlopig ook bij onze

groep.

11 jan. Van Terborg naar Lichtevoorde, 16 km.

's Morgens na een voorspoedige nacht worden we ont-

haald op boterhammen met warme koffie. Daar we om 9

uur moeten vertrekken krijgen we ruimschoots boter-

hammen mee voor onderweg. Onder het oppakken Riek

Cox nog getroffen. Ze bleef voorlopig bij een smid in

Terborg totdat de achtergeraakte huisgenoten weer bij

hen zouden komen. Deze waren hier of daar achterge-

raakt. Wij trokken intussen weer verder. Daar er weer

goed voor vervoer gezorgd was viel de tocht ons niet zo

zwaar. Onderweg kwam ons een vrachtauto tegen die

wegens de drukte op de weg langzaam reed. Opeens

springt een jongeman uit de auto en wil zich tussen de

colonne mengen. Hij wordt echter terstond achtervolgd,

waarschijnlijk door een landwachter. Deze loste temid-

den van de colonne enkele schoten met zijn pistool. Dat

bracht opeens wat opschudding in de groep. Het duurde

niet lang of de jongen was weer gevangen. Het was al

aardig donker toen we om 5 uur in Lichtevoorde aan-

kwamen. Daar treffen we toevallig een pater

Franciscaan, pater de Wit, die een goede bekende is van

pater Canutus. Daarom laten we het koffer van pater

Canutus op de pastorie achter. Pater de Wit zal zijn best

doen om het op de goede plaats terecht te laten komen.

In hotel L.Gleis worden we ondergebracht. In de zaal

waar we slapen is het erg koud. In het café waar we nu

en dan mogen zitten is het lekker warm. Jammer dat we

er soms niet in mogen. Waar zou dat nu aan liggen…..?

12 jan. Tot onze grote vreugde kunnen we vandaag in

Lichtevoorde uitrusten van de menigvuldige vermoeie-

nissen. 's Morgens gaan we allemaal naar de H.Mis want

de kerk is vlakbij. Het dooit een beetje. We krijgen eens

eindelijk even tijd onze doornatte bagage te drogen. Dat

wordt de hoogste tijd. Van de voortdurende sneeuw zijn

alle pakken nat doortrokken. Alles is vochtig/ muf. De

kleren lijden er veel van. De dagboeknotities kunnen nu

ook eens bijgewerkt worden. Als men zo een beetje tot

rust komt begint men direct weer aan thuis te denken.

Hoe zal het er daar uitzien. Waar zijn de anderen van

ons gezin?

13 jan. We blijven in Lichtevoorde tot maandag. Mooie

rustperiode. 's Morgens weer allen naar de H.Mis

geweest. Op de boterfabriek hebben we aardappels

geschild voor de geëvacueerden. Daar wordt ook het

eten klaargemaakt. Directeur Stevens met zijn gezin (en

Jozef) ligt ook bij ons in de buurt. Zodoende spreken we

hem nog wel eens. We zien daar veel mensen uit Bergen

en Ayen. Men zegt dat sommigen bij de mensen (boe-

ren) kunnen komen.

Zondag 14 jan. 's Morgens allen naar de kerk geweest.

Hele dag in Lichtevoorde gebleven. Zonnig weer.

's Middags is er een luchtgevecht boven de stad. Vier

vliegtuigen zie ik omlaag storten. Nog bij de wrakstuk-

ken geweest waar we nog een zwaargewonde piloot heb-

ben gezien. Harry is een beetje ziek, waarschijnlijk van

de ongewende kost. Hij eet vandaag voor de afwisseling

eens niet.

15 jan. Van Lichtevoorde naar Neede (Noordijk), 23

km.

's Morgens om 9 uur weer opgepakt. Vanwege de ijzel is

het erg glad op de weg. Toch staan de vierwielige

Gelderse wagens weer klaar om onze bagage op te

laden. Zo trekken we over Groenlo, Eibergen en Neede

naar Noordijk. Ook oom Sjang komt in ons transport

terecht, alsmede diecteur Stevens met zijn gezin.

Zodoende komen we 's avonds om 5 uur allen gezamen-
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lijk in een zaal te liggen. Onderweg valt het oude paard

van oom Sjang nog. Het was een heel karwei om het

oude beest weer overeind te krijgen. We komen toch op

de plaats van bestemming. Wilmy is intussen verkouden

geworden en mijn maag is onderhand van streek geraakt.

Het kostelijk slokje van de directeur doet me weer beter

worden.

16 jan. De gehele dag in Noordijk gebleven. Koud weer.

Overal sneeuw. Onze bosjes tabak hebben we allemaal

laten kerven.

17 jan. Weer in Noordijk gebleven in een zaal. Het dooit

vandaag. De Ayense mensen merken op dat het vandaag

" St. Tönnis" is in Ayen. We zijn van plan om hier te

blijven en hebben hier en daar gevraagd om huisvesting.

Ook de jongens van Kessels gaan op zoek. Reeds

gedeeltelijk geslaagd. Het is echter moeilijk om als

vreemde bij vreemde mensen onderdak te krijgen.

18 jan. Weer in Noordijk gebleven. Hedennacht veel

vliegtuigen overgekomen. Ook oom Sjang met zijn

gezin krijgt onderdak. Verschillende gezinnen zijn reeds

vertrokken. Stevens (directeur), G.Janssen, Nikkessen,

Reintjes, Custers. De zaal wordt leeg. Oom Sjang zijn

oud paard ligt er vanmorgen. Het beest kan niet meer

overeind. Met man en macht lukt het nog, het laat zich

aanzien dat hij het niet lang meer uithoudt. Het trouwe

dier wordt verkocht aan een paardenslachter en brengt

nog F 75,- op. 

19 jan. In Noordijk gebleven. Hout opgehaald bij de

boeren en nog enkele plaatsen gezocht. L. Sprunken en

Chr.Kessels tippelen naar Borculo, daar zouden nog

Wellse mensen aangekomen zijn. Ze komen pas de vol-

gende dag terug. Vanmorgen pannenkoek gebakken op

oom Sjang zijn kosten.

20 jan. Het sneeuwt vanmorgen weer, het duurt de hele

dag. Vandaag vertrekken de familie Sprunken, Lemmen

en H. Hendriks naar de St. Isodorishoeve bij

Haaksbergen. Wij zijn de laatsen van de Kamp die nog

hier zijn. Doch we hebben nu allen besproken plaatsen

in de buurt. Dat heeft heel wat moeite gekost voordat het

zover was. In buurtschap " den Oos" bij de familie A

Hennink ( den Hungen), H. Geerdink (Wenninkmolen),

H. ten Elshof (Klein Markel), Goorhuis.

Zondag 21 jan. Het is vandaag 14 dagen geleden dat we

van huis weggingen. Wegens gevaar voor oppikken kun-

nen we vanaf vandaag niet meer naar de kerk in Neede.

Bertus Loock en Gerardus Custers vertrekken vandaag

ook. Morgen vertrekken wij ook naar onze plaatsen.

Chris en Fried Kessels brengen hun bagage vast weg. 

's Middags onthaalt het Rode Kruis ons nog op een lek-

ker middagmaal. Dat smaakt beter dan stamppot. 's

Avonds nog met Wilmy op stap geweest. Ik en Wilmy

mogen op dezelfde plaats komen.

22 jan. Vandaag gaan we uit elkaar. Oom Sjang valt het

tegen. Hij kan met zijn gezin niet op de besproken plaats

komen. Dat was verkeerd begrepen. Zodoende moet hij

met de anderen weer verder trekken. We deden nog

moeite voor een andere plaats maar zonder resultaat. We

nemen dus afscheid van hem. Wij zijn de laatste mensen

in de zaal in Noordijk Harry en Frans Kessels gaan

paard en wagen vragen en laten ons in alle eenzaamheid

nog anderhalf uur in de zaal wachten. Zo vertrekken we

dan: Jozef en Harry naar Hennink, Jan en Wimy naar H

te Elshof (buurlui). Frans Kessels naar Nieland, Chr.

Kessels naar J. Boonk, Fried naar Bennink, allen komen

in Noordijk. We blijven in dezelfde plaats. Zo zitten we

's avonds ieder bij zijn familie onder dak, allemaal boe-

renmensen, we zullen dus wel genoeg eten. We hopen

dat dit een einde betekent van ons gesjouw. Zoals Frans

Kessels zei: Het is te hopen dat we nu halfweg zijn.

23 jan. Erg koud weer. Buiten ligt dik sneeuw. We bren-

gen de eerste dag door bij onze gastheren. In het begin

natuurlijk alles vreemd. Maar het went snel. Wilmy en

ik bezochten 's avonds Jozef en Harry. Zij waren al goed

ingeburgerd. Jozef had al meegeholpen met varken

slachten. Harry had mest gevaren en alles ging goed bij

de mensen. Luchtgevecht boven Neede. Engelse vlieg-

tuigen vlogen laag over. In de nabijheid stortte een

Duitse jager neer.

24 jan. Vinnig koud met dikke sneeuw. Wilmy is ziek en

blijft in bed. Jan voelt zich ook niet goed en kruipt na de

middag ook in bed. Allebei dezelfde ziekte; diarree.

Door het ongeregelde eten en vermoeienissen van de

laatste 14 dagen is de maag totaal van streek. Jozef en

Harry hebben ons 's avonds nog bezocht. Zij maken het

goed en eten doen ze als boerenjongens.

25 jan. Wilmy en Jan de gehele dag in bed gebleven en

niets gegeten. We voelden ons erg ziek en slap. De men-

sen zijn erg goed voor ons en doen wat ze kunnen. Jozef

en Harry hebben de gehele dag in de kou moeten dorsen.

Het was zo koud dat de bloemen de hele dag niet van de

ramen afgingen. We denken nog aan een maand geleden

hoe we toen het Kerstfeest vierden. En nog zijn de

omstandigheden benarder geworden en worden nog

steeds slechter.

26 jan. Wilmy en Jan weer aan de beterende hand. We

eten voor alle voorzichtigheid in het begin heel weinig.

Het lukt ons de gehele dag overeind te blijven. Het weer

blijft ijzig koud. We denken steeds aan thuis. Hoe zullen

de andere huisgenoten het maken? We hopen op een

spoedig weerzien. Toch een raar gevoel als je niet weet

waar moeder en de andere familieleden zitten.

27 jan. Koud weer. Het leven gaat verder en we leren

elkaar beter kennen.

Zondag 28 jan. Snerpende noordenwind en stuifsneeuw.

Vandaag viert Wilmy haar 17e verjaardag. Niet naar de

kerk geweest wegens razziagevaar. Bij Nieland, waar

Frans Kessels is, is vandaag ook een Wilmy jarig. Jozef

en Harry zijn er voor de middag geweest. Schaak

gespeeld. Na de middag komt de hele familie (Daemen

en Kessels) bij Hennink bij elkaar. Gezellige drukte in

de grote boerenkeuken. Allen maken het heel goed en

zijn intens tevreden. We bespreken de bijzondere gebrui-

ken hier bij de mensen. Nog geen bericht uit Well. Het

bij elkaar zijn geeft je toch wat houvast en steun.
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29 jan. De koude houdt aan. Bij te Elshof is Jan

Velthuis, de jonge boer, jarig. De hele dag visite en de

hele dag was een feestje. Zelfs een echte borrel ontbrak

niet. Wilmy en Jan smakelijk gegeten. Dat doet je nog

eens goed in de ballingschap. Je hoort al zo'n beetje bij

de familie.

30 jan. Koud weer, sneeuw, geweldige sneeuwjachten,

zodat we blij zijn dat we onderdak zitten. We moeten er

niet aan denken dat we met zo'n weer verder moesten

trekken.

31 jan. 's Morgens dooi-weer. 's Avonds met Harry naar

Nieland geweest. Potje geschaakt.

1 febr. Het dooit flink zodat de sneeuw haast weg is.

Kaart van oom Sjang ontvangen uit Markelo. Ook oom

Jaap zou in 's Heerenberg aangekomen zijn. Naar

pastoor in Neede geweest om inlichtingen. Hij verwijst

ons naar het evacuatiebureau. Dat was toen al gesloten.

In het kleine kerkje van Neede geweest en gebiecht.

2 febr. Maria Lichtmis De sneeuw is verdwenen. De

wegen vol modder.

3 febr. Duikaanvallen van Tommievliegtuigen in rich-

ting Lochem. Veel vliegtuigen in de lucht.

Zondag 4 febr. Vandaag zijn we al 4 weken van huis.

Met z'n allen naar de Hoogmis geweest. Bijzonder slecht

weer, striemende regen, doornat thuis. Na de middag

allemaal bij elkaar geweest bij Chris Kessels zijn tehuis,

fam. Boonck. Gezellig gekaart en gepraat. Het ergste

wat ons hindert is: onzekerheid over thuis. Waar zouden

ze toch zijn. Misschien nog wel op de Kamp in Well.

5 febr. Kalme gelaten dag.

6 febr. Nogal goed weer. Geweldig veel vliegtuigen

voor de middag. Duikaanval op fabriek Bengalen in

Neede meegemaakt. 6 doden en vele gewonden. Fabriek

uitgebrand.

7 febr. Vandaag is het een maand geleden dat we van

huis zijn. En nog is de toestand er niet beter op gewor-

den. Hoelang zal het nog duren? Ook op het evacuatie-

bureau kan men ons geen inlichtingen verstrekken over

de achtergebleven familieleden.

8 febr. Het leven gaat zijn gang. Jozef en Harry 's

avonds bezocht. Alles wel aan boord.

9 febr. Brief van pater de Wit uit Lichtevoorde ontvan-

gen. Geen nieuws omtrent de achtergeblevenen.

10 febr. Bewolkte hemel. Veel vliegtuigen. Geen bij-

zonderheden.

Zondag 11 febr. Samen naar de hoogmis geweest. Daar

hoorden wij dat Bertus Loock uit Ottersum intussen stil-

letjes was getrouwd in Neede, maandag j.l. net een

huwelijk in ballingschap. Na de middag bijeen met alle

Kampenaren bij Fried Kessels zijn tehuis. Vrouw des

huize was hier jarig. Dat was weer een feestje.

Oorlogsgranaten: Offensief der geallieerden begonnen:

Kleve gevallen, Afferden bevrijd, in Goch waren hevige

gevechten….? Dat geeft ons hoop op een spoedig einde

van de oorlog en weer terug naar de Kamp.

12 + 13 febr. Vastenavonddagen. Er was hier niets van

te merken. Bij Jozef en Harry hun tehuis hebben ze weer

geslacht. Onrust onder de mensen hier wegens razzia-

gevaar. Veel vliegtuigen in de lucht zowel overdag als 

's nachts. Brief van oom Jean uit Markelo. Geen nieuws.

14 febr. Aswoensdag. Mooie dag. Oorlogsgedonder in

de verte en vliegtuigen dichtbij. Het wordt steeds

gevaarlijker.

15 febr. Er komen hier overal bij de boeren weer vluch-

telingen bij. Alle geëvacueerden uit Lobith. Bij Jozef en

Harry krijgt men er 4 bij.

16 febr. Mooi voorjaarsweer. Na de middag ontzettend

veel bommenwerpers overgekomen. Brief van Evert uit

Ommen ontvangen: alles wel. Ook Zevenaar moet eva-

cueren, zegt men. Tegen de avond zagen we dichtbij dui-

kaanvallen van 2 vliegtuigen. Later bleek dat deze

Tommy's op vluchtelingen  op de weg hadden gescho-

ten: een dode, enkele gewonden.

17 febr. Betrokken lucht, kalme dag, geen nieuws.

Zondag 18 febr. Allemaal naar de mis. Na de middag

bij Frans Kessels zijn we bij elkaar geweest. Bij Jozef en

Harry was de baas jarig. Bezorgde onzekerheid over de

achtergeblevenen. De Tommy trekt op. Goch zou zijn

bezet. Wat zou er nu op de Kamp gebeuren. We zijn nu

al 6 weken van huis en weten niet hoe het er daar uitziet

en of er nog iemand achter is gebleven.

19 febr. Betrokken weer. Na de middag weer langdurig

en zwaar gedreun van bommenwerpers. Zien konden we

niets. Wilmy heeft last van heimwee.

20 febr. Regenachtig weer. Weer vluchtelingen in

Noordijk aangekomen. Enkele Siebengewaldse en

Bergense mensen waren erbij. Zij wisten ook geen

nieuws. Vandaag is het 4 maanden geleden dat vader is

gestorven. Wat is er veel gebeurd in die maanden en wat

is vader veel verdriet gespaard gebleven. Hij helpt ons

daarvoor in de nood. Daar zijn we zeker van.

21 febr. Het weer wordt zachter en zonniger. Gaat de

lente komen met de grote gebeurtenissen? We horen

haast dagelijks het afschieten van V1’s, soms meermalen

daags, 7-10 minuten, zwaar en grof gegrom.

22 febr. Rondgegaan om helpers bij elkaar te halen om

de zaal in Noordijk uit te vegen. Midden op die tocht

hoor ik het verrassende inslaande nieuws dat een zuster

van me hier was. Zo snel mijn fietske lopen kon ging het

naar mijn kosthuis en jawel -nieuws in Holland- ik zie

Chris Kessels zijn verloofde en Anna. Een opluchtend

weerzien na zo'n lange onzekerheid en daar vernemen

we de verbazende tijding: de anderen zitten allen in

Groningen, in Uithuizermeede bij Rodeschool. Honderd

vragen tegelijk over en weer. Met trein naar het noorden

gebracht en ze zitten goed bij een boer. Frans werkte bij

Tool. Daardoor komt op deze dag, nu we een maand hier

onderdak zitten, een einde aan ongeruste onzekerheid.

Een einde komt er ook aan onze stille hoop dat ze nog

thuis zouden zitten. Meteen komt er plaats voor het

bewustzijn dat er thuis niets meer is, alles is geplunderd

en gestolen door de moffen, de gevreesde rovers van de

geëvacueerde gebieden. Blijheid en droefheid, vreugde
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en terneergeslagenheid beheersen de indwarrelende

mengeling van ons gemoed. Het raadsel is opgelost.

Anna blijft 's nachts bij Wilmy. Ik slaap bij Frans

Kessels. Ook andere Wellsen zitten allen in het noorden.

Wat een verhuizing.

23 febr. Wij kunnen allen in Groningen komen bij

G.K.Wijk, A40 te Uithuizermeede, waar moeder en de

anderen zitten. Het besluit is gauw gevallen: jongens

blijven hier, Wilmy gaat mee. Na lang wikken en wegen

blijft Anna Bartels hier. Na de kleren uitgezocht te heb-

ben en  nadat alles weer bij elkaar is gepakt vertrekken

na de middag Anna en Wilmy met het blijde nieuws naar

het noorden, dat ze in etappes willen bereiken.

Zondagavond hopen ze weer op de plaats van bestem-

ming te zijn. Of het waar is? Ze zullen direct schrijven.

Intussen hebben wij na de middag de zaal hier in

Noordijk klaargemaakt voor de H.Mis van zondag.

Donker weer, geen vliegtuigen, geen granaten, geen V1

horen afschieten.

24 febr. Nogal mooi weer. Alles kalm. We leven nu in

een heel andere sfeer nu we alles van thuis weten. Nu

dromen we in onze onrust niet meer de gekste dingen.

Zondag 25 febr. Voor het eerst in de geschiedenis aller

eeuwen wordt er in het protestante Noordijk in zaal

Hassink een H.Mis opgedragen door de pastoor van

Neede. Er wordt ook communie uitgereikt. De zaal was

mooi, eenvoudig ingericht. Ondergetekende fungeerde

als koster. Jozef en Fried waren naar St. Isodoriushoeve

in Eibergen geweest om het nieuws over te brengen dat

de anderen in Groningen zitten. Na de middag bij Chris

(Jan Boonck) bij elkaar geweest. Zus An en Wilmy zou-

den volgens plan vanavond op de bestemde plaats zijn,

in Rodeschool, aankomen.

26 febr. tot 3 maart. Donker weer, geen bijzonderhe-

den.

3 maart. Koude Maartse hagelbuien. Veel vliegtuigen,

zowel overdag als 's nachts. Grúnen en Landwacht in

actie in Neede.

Zondag 4 maart. Weer H.Mis in de zaal hier in

Noordijk waar alle Limburgse evacués uit de buurt aan-

wezig zijn. Jaap Josten uit Ayen gesproken. Na de mid-

dag hier in de buurt soort muziek gemaakt. Harry speel-

de op de trekharmonica. Dat geeft even wat afleiding in

ons tobbend vluchtelingenleven. Een van ons heeft het

lied gemaakt over het dorpje Well dat we moesten verla-

ten.

5 maart. Regenachtig, koud en geen bijzonderheden.

6 maart. Vandaag Jan jarig en grootmoeder in

Groningen, 92 jaar. Als cadeau een zak tabak gekregen.

's Avonds getrakteerd op pannenkoeken. Harry is een

beetje ziek, verkouden of griep. Ook Frans Kessels. Ze

blijven in bed. (mijn gewicht is 143 pond)

7 maart. Advertentie in de krant van Riek Cox. Zo

kwam P. Janssen mijn adres te weten. Na de middag

bezoek gehad van P. Jenneskens vanuit Eibergen. Die

zette grote ogen op toen hij het nieuws hoorde dat de

anderen in Groningen zaten. “Eerst benijdde ik de

achtergeblevenen maar nou niet meer”: “kuumde” hij.

Overigens ging het hem en Toon met vrouw en kinderen

goed. Ook bij Jozef en Harry geweest. Vandaag zijn we

2 maanden van huis.

8+9 maart. Het weer blijft betrokken. Harry nog steeds

wat ziek. We horen het bemoedigende bericht: de gealli-

eerden zijn de Rijn over.

10 maart. Eindelijk de lang verwachte brief uit

Groningen. Anna en Wilmy waren goed aangekomen na

een reis met hindernissen. Nu weten de andere familiele-

den ook zeker waar wij zitten en dat we het goed maken.

Van beide kanten een hele geruststelling. Harry is weer

overeind.

Zondag 11 maart. Om 9 uur H.Mis in de zaal. Direct

teruggeschreven naar Groningen. Bij Hemminkmolen

geweest. Ook Gebr. Kessels hadden een brief uit

Groningen gekregen.

12 +13 maart. Voorjaarsweer; prachtige avond. De

spreeuwen en lijster zingen al. Zou het toch lente wor-

den dit jaar?

14 maart. Harry jarig, 20 jaar. Bij Hemming gevierd.

Een mooie verjaardag met z'n allen. Nogal rustig. De

Lobitsche evacués moeten zich vandaag melden. Deze

dagen heeft de landwacht hier in de buurt 'n 20-tal jon-

gens opgehaald 's nachts voor het schansen. Ze werden

op het gemeentehuis opgesloten  terwijl de zwarten voor

de middag weer anderen gingen ophalen. Van deze gele-

genheid maakten de snuggere jongens gebruik om de

deur open te breken. Toen de landwacht terugkwam

waren de jongens “pleite”.

15 maart. Zeldzaam mooie lentedag, wolkloze hemel.

Geen nieuws.

16 +17 maart. Het weer is omgeslagen. Koude regen-

dagen. Geen nieuws. We wachten dag in dag uit.

Zondag 18 maart. Om 9 uur allen naar de H. Mis

geweest. Na de middag weer bij elkaar. Anna van Chris

is ziek te bed (griep). Nu de lente en het waaien weer

begint komt weer dat smachtende verlangen naar ons

eigen land, wat duurt het lang, wat hunkeren we ernaar.

Vooral als we zo bij elkaar zijn en er met elkaar over

spreken, kun je merken dat we eigenlijk helemaal niet zo

op ons gemak zitten als soms lijkt. En toch hebben we

het goed, maar toch….

19 maart St. Jozefef. Gewone dag, niets bijzonders.

20 maart. Laatste winterdag. Vannacht vielen er bommen

hier vlak in de buurt. Een geweldige knal deed het huis

daveren. Vandaag kwam er weer een brief uit

Groningen. Dat is weer een verheugende gebeurtenis.

Alles ging goed. Gelukkig wisten zij het adres van Riek

Cox, zodat ik nu geen advertentie meer hoef te plaatsen.

Ze verbleef in Wijk bij Meppel in Drenthe. Eindelijk is

ook die onzekerheid weer opgelost. Veel vliegtuigen,

vooral na de middag.

21 maart. Begin van de lente. Mooie zonnige dag. Voor

de middag meegeholpen bij de loondorser. Weer veel
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vliegtuigen in de blauwe lucht.

22 maart. 's Morgens weer de loondorser geholpen.

Mooi weer. Na de middag weer geweldig veel vliegtui-

gen. Tussen 4 en 6 uur aanhoudend gebrom van komen-

de en terugkerende formaties bommenwerpers, aan een

stuk door. Ook 's nachts laten ze ons niet met rust. Het

blijft aan de gang.

23 maart. 's Morgens weer naar de loondorser. Er is

geen stroom zodat de motor niet loopt en we niet kun-

nen dorsen. Dat is maar gelukkig. Want het wemelt in de

lucht van jabo's, duikvliegtuigen, die hier in de nabije

omtrek alle doelen bestoken. Wel 5 duikaanvallen

gezien. Ook bommenwerpers zijn actief. Mooi helder

weer. Tegen de middag krijgen we onverwacht bezoek;

A. Theunissen en Gert Kessels met zijn meisje Anna

Janssen. Dat is een verrassing. Bekende gezichten uit

Groningen. Thuis was alles wel. Een drukte over en

weer. Erica leefde weer op. Na de middag bij Chris zijn

tehuis bij elkaar gebleven en gepraat en verteld. In

Markelo overnachten de bezoekers. Brief voor thuis

meegegeven.

24 maart. Mooi helder weer.'s Morgens weer naar de

loondorser. Nu is er wel stroom maar wegens luchtge-

vaar komt er van dorsen niets. Dat is maar goed ook.

Want reeds voor 9 uur zijn er al geweldige zwermen

bommenwerpers over ons heen gekomen. De gehele dag

blijft het onafgebroken aan de gang. Nog nooit heb ik

een dag beleefd dat er zoveel vliegtuigen in de lucht

waren. Het duurde tot de avond, toen nog een fabriek

(van ter Weeme) door duik-aanvallen werd verwoest.

Geruchten gaan dat ze op meerdere plaatsen de Rijn zijn

overgestoken.

Palmzondag 25 maart. H.Mis in de zaal. Onder de H.

Mis vlogen de vliegtuigen laag over. Mooi lenteweer.

Jozef en de Gebr. Kessels naar Markelo geweest naar

Gert Kessels en Ant. Theunissen bij de familie Anna

Janssen. Harry en ik bij Wennikermolen geschaakt. De

gehele dag veel vliegtuigen in de lucht.

26 maart. Mooi weer, iets bewolkt. Reeds 's morgens om

6 uur duikaanvallen van vliegtuigen op de wegen. Het

duurde de gehele dag door, er waren aanhoudend jagers

in de lucht. Geen verkeer meer op de weg. Tegen de

middag kwam een wit vliegtuig laag over ons heen in

zuidwestelijke richting. Wat betekent dat? In de verte

gebulder van kanonnen duidelijk hoorbaar.

27 maart. Nevelig weer. Spannende dag. Geen vliegtui-

gen, geen kanongebulder. Daarbij komt nog dat er

geruchten rondgaan. Revolutie in Duitsland. Binnen

2x24 uur zijn de Engelsen en Russen bij elkaar. We

leven op: als het eens waar was! Doch alle hoop bleek

ijdel toen tegen 5 uur de eerste vliegtuigen weer door de

lucht cirkelden en de geruchten niet op waarheid berust-

ten. Och, och. Toch gaat het goed. De Rijn is op vele

plaatsen gepasseerd.

28 maart. Anna jarig. Bewolkte hemel, het davert van

de vliegtuigen in de lucht.

29 maart. Witte donderdag. Nevelig regenachtig weer.

Naar Neede geweest en aanbidding. Een enthousiaste

stemming onder de mensen. Hoopvolle berichten en

geruchten. Tuinzaden gekocht uit voorzorg als we

binnenkort eens kunnen vertrekken…..

30 maart, Goede vrijdag. Zondag bij de protestanten.

Bij Chris en Anna bij elkaar geweest. Veel vliegtuigen.

De zaal hier in Noordijk weer opgeruimd, er zouden

Duitse soldaten in komen. Zodoende is er met Pasen

geen H.Mis in Noordijk. Dat is een tegenvaller.

Geruchten, de Tommy zit in Winterswijk. Geloven doen

we het niet.

31 maart. Paaszaterdag. Moeder vandaag jarig, 63 jaar.

Guur maarts weer. Voormiddag rustig. Gemeentehuis in

Neede gesloten. Geruchten stapelen zich op, de Tommy

nadert. Brief gekregen van Riek Cox. Alles wel, geluk-

kig. Dat is weer verblijdend nieuws. Opgewekte stem-

ming. In de verte kunnen we duidelijk mitrailleurs horen

knetteren. Het komt steeds dichterbij. Na de middag

komen Duitse soldaten paarden en fietsen vorderen, alles

wordt in de haast weggestopt. Omstreeks 4 uur n.m.

horen we mitrailleurs vlakbij. Geraas op de weg;

Engelse tanks?

We zien mensen lopen dwars door veld en wei. Ze heb-

ben ze gezien; het zijn Engelsen, want de vliegtuigen

schieten er niet op. We zien een huis in brand, we zien

schieten en de lichtende kogels vliegen door de lucht,

brandlucht en rook, angstige spanning. Het is gevaarlijk.

Alleen hier en daar knettert een mitrailleur. Heel in de

verte kunnen we de tanks zien, met denderend geraas

gaan ze vooruit. Het duurt zo ongeveer tot de avond.

Onzekerheid, vrees, hoop en blijdschap, alles tegelijk. Ik

pak mijn kleren bij elkaar, als dit huis ook eens in brand

geschoten wordt. Tegen de avond weer rustiger. De

brand verlicht met zijn rode gloed de avondhemel. Jozef

en Harry hier. We willen eerst niet naar bed gaan van-

nacht. Doch nu het rustig is doen we het toch. Maar

kunnen we wel slapen van verwachting, van de komende

dingen. Zou de vrijheid en verlossing verborgen liggen

achter de dag van morgen. Zal Pasen de grote, onverge-

telijke dag zijn? Dat geve de goede God.

Paasdag 1 apr. Dag van de bevrijding

Na een nacht vol verwachting en half slapen en wakker

liggen, als kinderen die op Sinterklaasmorgen wachten,

waren we al vroeg wakker. Slapen ging niet meer. De

nacht was rustig. 's Morgens horen we het geraas van

voorbijtrekkende autocolonnes op de weg. Mannen van

de ondergrondse patrouilleren al langs het huis hier.

Mensen zwaaien elkaar toe: We zijn vrij. Geen dode in

Neede, alleen 12 boerderijen en huizen afgebrand. Wat

een gebeurtenis. We wensen elkaar geluk. Bij

Wenninkmolen treffen we ons. Blijheid, feest en vreug-

de. We gaan samen naar Neede. Ja daar zien we de lang

verwachte Tommy's boven op de tanks en op de wagens,

die in een onafgebroken colonne over de weg naar

Groenlo- Neede- Enschede trekt. We zwaaien en roepen.

De Tommy’s wenken ons toe. Harry bemachtigt een

Tommypetje, waarmee hij de hele dag rondloopt en veel
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belangstelling trekt. Vlaggen met oranje wimpel wappe-

ren van de huizen. Ieder loopt met oranje op de jas, kin-

deren met oranje sjerpen. Een fees telijke stemming

heerst in Neede. Een drukte langs de weg. Een feest

zoals we alleen vóór de oorlog kenden. Een luid gejuich

stijgt op uit de menigte als een groep Hollandse mare-

chaussees in vooroorlogse uniformen weer te voorschijn

komt. De meesten waren reeds langere tijd ondergedo-

ken. We gaan samen naar de hoogmis van half elf. We

dachten eerst niet naar de kerk te gaan, maar nu alles zo

verloopt, gaat het goed. De pastoor preekt over de

bevrijding: na de Mis plechtig "Te Deum"uit dankbaar-

heid. In Neede houdt nu de feestelijke drukte de gehele

dag aan. Vooral voor het gemeentehuis staat het volk

opeengedrongen. En telkens als er weer een NSB-er

binnengebracht wordt barst het gejouw los. Tegen de

avond waren er reeds 50 bijeengebracht. We zien nog

twee gesneuvelde Duitse soldaten. Ze liggen in een open

wei. Een officier is er bij: een jonge zwartharige luite-

nant van de Fallschirmjäger. De andere assistent is een

stevige boy. Ze hadden beiden een schot in het hoofd

gekregen, dwars door de helm heen. Ze hadden zich nog

wanhopig tegen de opstormende tanks verdedigd. Een

tank werd met een pantservuist stuk geschoten, een

Tommy gedood en een gewond. Toevallig waren dat

juist twee broers. Bij de steenfabriek is geweldig

geschoten. De brand had daar veel vernield. Directeur

Stevens met zijn gezin nog gesproken. Allen even blij.

Jozef en Harry naar P. Jenneskens en Co geweest in

Eibergen. Daar wilden ze nu gauw naar huis. Bij

Hemmink zijn vandaag al Engelse soldaten geweest. Een

lichte tank kwam hier in Noordijk. Gisteren waren er

nog enkele Duitse soldaten aan huis om een paard te

vorderen, vandaag krijgen ze reeds bezoek van de

Tommy's. Na al dat blijde nieuws smaakten de paaseie-

ren 's avonds buitengewoon. Als het nu met onze familie

in Groningen ook maar goed afloopt. Dat hopen we.

Pasen van 1945 is voor ons een onvergetelijke dag.

Evert Huisman uit Ommen toevallig op bezoek hier. Nu

is hij ook vrij.

2e Paasdag, 2 apr. Donker regenachtig weer met jach-

tende laaghangende wolken. Koude regenbuien met felle

wind. Jammer dat het weer zo slecht is. 's Morgens

vroeg naar de Mis in Neede. Het raast weer van auto's

op de weg, ook zware tanks komen er langs. Geruchten

gaan dat er in Berghem, hier in de buurt, nog 12000

Duitsers zitten die zich verdedigen. We horen soms

gebulder in die richting. De infanterie van de Engelsen

is reeds in Neede. Alles gemotoriseerd met vrachtwa-

gens/ gevechtswagens enz. Bij de steenfabriek staat een

grote colonne. Het eten voor de afdeling wordt daar

gereed gemaakt. We staan erbij te kijken. Ze zijn buiten-

gewoon uitgerust, ze hebben alles bij zich: gasfornuizen

en kookspullen, ketels en potten. De etenswaren alle-

maal uit blik. Grote kisten vol. Versnaperingen en

Kwatta in overvloed. Fried weet stiekem een doos te

bemachtigen. Het zijn bonbons en Kwatta. Op een veilig

landwegje tussen de struiken staan we als kwajongens

de buit te verdelen. Wat een genot. Sinds jaren smullen

wij we weer lekkere Kwatta. Voor het eerst roken we

een Engelse sigaret bij Wemminkmolen. Fried en Jozef

naar Isodorushoeve geweest. In Neede blijft het druk.

Engelse tanks en wagens rijden af en aan. En steeds zien

we de Tommy's met hun bruine uniformen en ronde alpi-

nomutsen. Met groepen lopen ze al door het dorp, juist

zoals enkele dagen geleden de Duitsers. Doch de

Tommy is een veel sportievere verschijning met die ele-

gante windjack en die cowboyachtige bewegingen. Voor

het gemeentehuis staan ze te kijken naar de drukte daar.

's Avonds maken we al boze plannen om naar huis te

gaan kijken als we fietsen kunnen krijgen. Als dat eens

waar was. Van spanning kunnen we haast niet slapen.

3 apr. Regenachtig koud weer, maartse buien. 

's Morgens blijkt dat de gebroeders Kessels al hadden

willen vertrekken, maar het slechte weer hield hen

tegen. Er mag trouwens ook geen vervoer zijn op de

wegen. In Noordijk wemelt het van de Tommy's. Voor

de middag bij Goorhuis geweest. Met Tommy gespro-

ken. Na de middag naar Neede gegaan. Geweldige

colonnes tanks en wagens op de weg. Hier in de buurt

opgestelde Engelse kanonnen schieten op Goor en

Markelo? Enorm zware tanks trekken voorbij. Elke tank

heeft een naam, kolossale gevaarten zijn het. Ze maken

een oorverdovend lawaai. We proberen fietsen te krij-

gen. We willen zo spoedig mogelijk naar huis. Wat

Engelse sigaretten bemachtigd.

4 apr. Na veel wikken en wegen besluiten we morgen

eens te proberen of we thuis kunnen komen. Men raadt

het ons wel af. Maar ik wil doorzetten tot het bittere

einde. Na veel moeite krijgen we enkele fietsen.

5 apr. ‘s Morgens vroeg  vertrekken Jan, Harry en Fried.

De anderen gaan niet mee. Slecht weer. Onderweg gaat

ook Antoon Jenneskens mee. Over de drukke wegen en

ondanks het sterk afraden van ander geëvacueerden uit

Bergen die we onderweg telkens ontmoeten komen we 

's avonds laat in Voorts, bij Gendringen aan de Duitse

grens. Daar is zwaar gevochten. Het huis waar we sla-

pen is door brand vernield zoals de meeste boerderijen

daar in de streek. We slapen in de schuur op stro. We

weten nog niet wat we de volgende dag zullen doen,

want ook daar zeggen ze dat we niet de Rijn overkomen.

6 apr. We slapen nog half als opeens Toon Jenneskens

zijn hoofd uit het stro steekt en zegt: Kom we gaan naar

Anhold (= in Duitsland). We hadden ons direct wakker

gelachen en besloten werd over de grens te wippen en

dan naar Rees naar de Rijn. Net over de grens kreeg

Harry bandenpech en met 3 man werd de tocht voortge-

zet over de modderwegen, haast onbegaanbaar vanwege

de eindeloze autocolonnes. We passeerden enkele plaats-

jes en kwamen dan in Rees. De verwoesting was ontzet-

tend. Geen huis of het lag geheel of gedeeltelijk in

elkaar. De weilanden waren doorwoeld van de granaten

en bommen, doorploegd door de zware tanks. Vele

bomen stonden haveloos zonder takken langs de weg,

anderen waren als paaltjes afgeknapt. De vernieling die

wij op deze tocht gezien hebben is onbeschrijfelijk. Op
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het "Military Goverment"kwamen we terecht. Door een

Hollandse Tommy werden we ingelicht en naar een

kamp verwezen, waar alle civiele personen bijeenge-

bracht werden. In het kamp werden we verder ingelicht.

Verdere avonturen meegemaakt welke niet geschikt zijn

om hier nader beschreven te worden. (vier loslopende

paarden gevangen en meegenomen naar Voorts, Ned.

Gebied). Ondanks alles hadden we slecht weer en nog

slechtere weg en erbarmelijke honger nog op de koop

toe. Terwijl we onder een verbrande Tommyauto schui-

len voor de regen - huizen stonden niet meer overeind-

vonden we een bus met reparatiemiddelen voor de fiets-

banden. Dat was boffen. Nu konden we de banden

maken. Die bus heeft ons een aantal dagen uit de nood

geholpen. We kwamen met onze vrienden goed over de

grens. En dank zij die goede mensen werd tegen de

avond onze onmetelijke honger gestild. Toon was rats

van de been van moeheid. We brachten hem wat vroeger

naar het stro.

7 apr. Fried en Harry nemen afscheid en gaan naar

Rees.  We besluiten terug te keren naar onze standplaats.

Na het een en ander geregeld te hebben wordt afscheid

genomen en tegen de middag vertrekken Toon en ik

weer naar Eibergen - Neede. Nauwelijks op de fiets of

daar platst met een felle knal Toon zijn achterband. Dat

was pech, zeg. Weer gerepareerd en begunstigd door het

mooie voorjaarsweer kwamen we tegen de avond weer

op de plaats van bestemming. Daar hoor ik dat Jozef en

Frans Kessels ook reeds vertrokken zijn naar het zuiden.

En zo zit ik een beetje eenzaam in Noordijk met Chris.

Zondag 8 apr. Mooi weer. Toon Jenneskens vraagt om

mee naar Enschede te gaan. Zijn baas kent daar een

fabrikant, die met een Tommy-kommandant relatie heeft.

Wij naar Enschede. We worden daar buitengewoon ont-

vangen. De baas trakteert ons op Engelse thee en siga-

retten, een vooroorlogse sigaar, een heerlijke borrel en

tenslotte nog een “maagverscheurende” koffiemaaltijd.

Hij zal proberen of we met een Tommyauto naar huis

kunnen komen. Dus afwachten. Na dat hij ons nog wat

“kleerage” heeft toegestopt fietsen we weer over de

drukke weg terug. We hebben nu de stille hoop dat er

vandaag of morgen een auto voor de deur stopt die ons

weer naar Limburg brengt. Als dat eens waar was.

9 apr. Prachtige voorjaarsdag. Meegeholpen met aardap-

pels poten. 's Avonds komt Jozef weer terug van zijn

tocht naar de Rijn. Tot Zevenaar was hij gegaan en had

geen kans gezien om thuis te komen. Hij was weer met

bekwame spoed naar Neede teruggekeerd.

10 apr. Mooi weer. Kleine Hendrik jarig hier, een feest-

je. P. Jenneskens hier. Hij wil alles op alles zetten om

thuis te komen.

11 apr. Prachtig zomerweer. Jozef naar Eibergen.

Weinig kans om met een Tommyauto thuis te komen.

12 apr. Bezoek van Toon Bovee en Harry Wyenberg.

Ook zij willen proberen in Limburg te komen. Vooral

Toon Bovee, uit Meerlo. Aanvankelijk wil ik meereizen.

Doch als Jozef en Fried Kessels niet meegaan besluit ik

met Harry Wyenberg naar het noorden te trekken en zo

mogelijk in Meppel te komen, misschien nog naar

Groningen. Toon probeert alleen in Limburg te komen.

13 apr. Goed weer. 's Morgens vroeg op stap op de fiets

met 2 volbanden. Na een lastige reis komen we om ca 2

uur in Bornerbroek bij de familie Josten- Weys uit Ayen.

Prettige ontvangst. Middageten gepikt. Denis Plum was

daar geweest. Hij vertoefde in een klooster vlakbij

Zenderen. Na het eten met Bert Weys naar het klooster

gewandeld. Pater Plum niet thuis aangetroffen.

Verwoeste startbanen van V1 geïnspecteerd. Vele wrak-

stukken lagen nog in het rond. Voorheen werd die streek

nog onveilig gemaakt door die vreemde vogels.

Verschillende huizen zijn daar afgebrand. Ook zijn er

doden gevallen. O.a. vrouw Koppes uit Well, die daar

geëvacueerd was, werd  ook het slachtoffer van een mis-

lukte V1 lancering. In Bornebroek overnacht.

14 apr. Naar de Mis geweest in Bornbroek. Na de koffie

weer met Harry Wyenberg verder gereisd naar Elim in

Drenthe, bij Hoogeveen, 40 km. verder. Goed weer. Vele

bekenden getroffen uit Ayen. Bij het tehuis van H.

Wyenberg, het Bos, overnacht.

Zondag 15 apr. Naar de Mis geweest in Protestante

kerk. Bert Theunissen en familie getroffen. De gehele

dag in Elim gebleven. Regenweer. De velden daar zijn

allemaal met kanalen doortrokken. Met bootjes gaat men

steeds naar het land en haalt men de vruchten van het

veld.

16 apr. 's Morgens naar de Mis. Na de koffie stap ik

alleen op mijn fiets. Over Meppel zijn de meningen nog

verdeeld; vrij of niet vrij. Ik ga het wagen en na een

voorspoedige tocht - in Zuidwolde zag ik nog een partij

moffen-krijgsgevangen- kom ik tegen de middag in de

Wijk, het doel van mijn tocht. Voor het eerst sedert 11

januari zie ik Riek weer terug. Een daverende ontvangst

bij de familie Slot. Alles wel aan boord. De bevrijding

was ook hier buitengewoon goed verlopen. De heer Slot

nam voorlopig het ambt van burgemeester waar. Toon en

Dries van Bon waren al op weg naar Limburg en nog

steeds niet teruggekeerd. Bezoek gebracht aan Miet en

het kleintje, Truus van Bon. Allemaal nog even gezond.

Tot mijn grote vreugde mag ik enkele dagen blijven.

18 apr.Prachtig weer en mooie natuur in de omgeving

van de Wijk. Kennismaking met de mensen is buitenge-

woon hartelijk. De oorlog vordert goed; Leeuwarden en

de stad Groningen zijn reeds bevrijd. 18 apr. Het weer

blijft prachtig. De hele dag in de Wijk vertoefd bij de

familie Slot.

19 apr. Mooi weer. De lente bloeit alom en een pracht

van bloemen. De bomen staan te pronken met hun bloe-

semlast. Het is zo opeens gekomen. Als men die schoon-

heid ziet denkt men niet meer aan de verwoestende oor-

log. Vooral omdat hier in Wijk geen enkel huis bescha-

digd is. Na de middag naar Meppel geweest. Een mooi

stadje. Goede berichten; geheel Friesland en Groningen

is vrij. Gelukkig dan zijn ze in Uithuizermeede ook van

de pijn verlost en ik hoop in alle welstand. Een boek
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gelezen; "In de schaduwen van Morgen", van prof.

Huizinga. Zeer interessant. Tjeenk Willink& zn,

Haarlem.

20 apr. Vandaag wilde ik eerst terugkeren. Maar de heer

Slot biedt mij aan nog enkele dagen te blijven. Dat aan-

bod neem ik gretig aan. Zo zit ik nog  in de Wijk met

dat mooie zomerweer.

Zondag 21-22 apr. In de Wijk vertoefd bij Familie Slot.

Wat gewandeld en rond gekeken in het rustige dorp.

23 apr. Mijn bagage bij elkaar gepakt en onder dreigend

regenweer naar Ommen vertrokken. Lastige reis. 

's Avonds bij Evert Huisman aangekomen en daar over-

nacht.

24 apr. De familie Huisman biedt mij aan enkele dagen

te blijven. 's Middags naar de "interkerkelijke dankston-

de"geweest in de open lucht op de Lemelerberg. Mooie

plechtigheid, toespraak van pastoors en dominees.

Prachtig natuurschoon.

25-26 apr. Bij de familie Huisman gelogeerd en omge-

ving leren kennen.

27 apr. Weer naar Noordijk vertrokken. Evert als lid van

de "ondergrondse" ging met me mee en dank zij zijn

hulp kwam ik over het Twente-Rijn kanaal en arriveerde

behouden in Noordijk. Daar hoorde ik het verrassende

nieuws dat ze uit Groningen aangekomen waren. Frans

en oom Hub waren reeds verder naar Limburg doorge-

reisd en volgens een berichtje was hun overtocht gelukt.

Lies, An en Mie Remy waren in Noordijk onder dak.

Toon Jenneskens had een Tommyauto ontdekt die ons

misschien naar huis zou brengen. Als dat eens waar was.

28 apr. Vandaag zou er bericht komen of de auto ons

wegbracht. Jozef en An zouden ook meegaan. 's

Morgens vroeg al bijtijds naar A. Jenneskens geweest.

Nog geen bericht. Na de middag komt de klap op de

vuurpijl. Piet Jenneskens komt het zeggen: Morgen ver-

trekt de auto en allemaal kunnen we mee. Wat was dat

een blijde boodschap. Alles werd bij elkaar gepakt en 's

avonds werden reeds enkele zakken naar de plaats van

bijeenkomst gebracht; bij Bruns in Eibergen, bij A.

Jenneskens. Alle voorbereidingen voor ons vertrek

waren genomen. Als het nu toch maar zou lukken want

de "Tommy", een Hollander moest ons illegaal wegbren-

gen.

Zondag 29 apr. De onvergetelijke dag. 's Morgens

vroeg al in de weer en nog enkele pakken naar Eibergen

gebracht. Het regende. Nog naar de Mis geweest in zaal

Noordijk, afscheid genomen van de pater. Het tijdstip

van vertrek was vervroegd. Hals over kop werd afscheid

genomen van alle bekenden. Goorhuis, Wemminkmolen,

vlug koffie gedronken, alles bij elkaar gepakt. Bij Klein

Markel en "Henning"was het afscheid nog ontroerend.

De baas zelf met de kinderen, Evert-Gert-Willem-Rika,

gaan met ons mee tot Eibergen. Dat vinden we heel

mooi. Ook Hendrik van Wemminkmolen en Jan, de fiet-

senmaker, vergezellen ons. Reeds om 11 uur staan we

klaar. Na 2½ uur wachten, de moed was ons al in de

schoenen gezakt, kwam de Tommyauto. Op stal werd de

bagage opgeladen en o schrik, het ging er niet allemaal

op. Met hangen en wurgen ging er al de bagage in en

nog 18 personen. Het doek wordt dichtgedaan en daar

vertrekken: Jozef, Lies, An, Jan, A. Jenneskens met

vrouw en kinderen, P. Jenneskens en vrouw, Mie Remy.

Het afscheid ging snel. Dicht opeengepakt werd de reis

volbracht. Enkelen werden draaierig en moesten nog

overgeven. We konden niets zien onderweg, want de

auto was voor de veiligheid aan alle kanten afgesloten.

In Emmerik ging het over de Rijn. Dat konden we horen

aan het ratelen van de planken op de pontonbrug.

Tenslotte werd het ons te machtig. Er werd een gaatje in

het doek gemaakt en we konden even loeren; we waren

in Gennep. Hoera, in Limburg, ons dierbaar oord. We

konden het ons niet voorstellen; in Limburg. Staat dat

huis er nog, hoe is het met de woning, heeft dat huis ook

veel meegekregen. Spoedig zijn we in Well. Vier uur

heeft de terugreis geduurd. Hoe zal het er uit zien. Aan

de Halve Maan staat een bordje: gesperd landmijnen.

Toen weer terug naar Heukelom. Daar ging het doek

open en stonden we op Limburgse grond. Onze bagage

werd afgeladen en naar binnengebracht. We spraken

enkele mensen. Direct vragen hoe de toestand in Bergen

is. Het valt mee. Te voet gaat het naar Well toe.

Onderweg horen we dat Grad Wijers ook thuis is en

alweer een vrachtwagen in gebruik heeft. Wij er naar

toe. Direct gaat hij mee met de wagen en haalt onze

bagage op in Heukelom. Aan de Halve Maan staan ons

te verwelkomen; Harry, Fried, Thei Zeegers, Frans van

Vegchel. Wat een weerzien. Vol verwachting gaan we

naar de Kamp. Harry vertelde ons onderweg; De kapel

hebben ze laten springen. Het woonhuis is gedeeltelijk

uitgebrand, de molen op het dak hebben ze laten sprin-

gen, alle kisten met kleren en porselein zijn uit de grond

gehaald en de inhoud is totaal verdwenen, de kelder was

totaal uitgebrand. Daar zien we de Kamp: het lang ver-

wachte ogenblik is aangebroken. De eerste aanblik is

onvergetelijk. We zien de Kamp terug. De huizen staan

er nog, zwaar gehavend. De Kapelhoeve valt mee op

afstand, van dichtbij kan men de vernielingen zien. Het

dak ligt half open, binnen zijn de muren zwart berookt

door brand, ruiten zijn er niet meer in. De rommel in en

om het huis is geweldig. Men moet zich een weg banen

door de chaos. De kapel ligt er droevig bij, totaal in

elkaar. Vernield, 100 stukken. Maar wat een vreugde, we

kunnen nog wonen. Overal willen we tegelijk gaan kij-

ken en alles willen we tegelijk weten. We zijn weer

thuis, we zijn halfdol van vreugde en blijdschap. En wat

we zeker niet verwacht hadden: bij Kessels staat een

heerlijke koffietafel gereed met echte koffie, suiker,

peperkoek en allerlei heerlijkheden, die we de laatste

jaren alleen maar van naam kenden. Dat was een

waardige verwelkoming op de Kamp. Onze vreugde was

grenzeloos. De stemming was echt onbeschrijfelijk blij.

We waren overgelukkig nu we weer op ons "dierbaar

plekje"waren aangeland. We hebben gezongen en

gesprongen, saluutschoten werden gelost. Ja de Kamp
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herleefde op deze zondagavond met de mensen die er

nog overal zijn. Er is weer leven, de mensen waren er

weer terug. Thuis troffen we nog een kat die steeds op

de Kamp gebleven was, het enige huisdier dat we thuis

aantroffen. Harry had reeds enkele kippen bijeenge-

bracht en zo was er een klein begin gemaakt met de

nieuwe veestapel. De wederopbouw moet nu gaan

beginnen. Een zware en moeilijke taak ligt voor ons.

Met opgewekte moed zal er begonnen worden en we

zullen het weer overeind krijgen, want we zijn weer

thuis. Het wachten is nu nog op moeder en Wilmy. Dat

ook zij weer spoedig in ons midden mogen zijn. Zo zijn

we precies 17 weken van huis, een lange tijd van wach-

ten en verlangen, van heimwee en hunkeren, een tijd

waaraan op een plotselinge en voorspoedige wijze een

einde is gekomen; een gelukkige terugreis, die een einde

maakte aan onze zware evacuatietijd. En alles is goed

gegaan.

30 apr.-4 mei. De gehavende huizen wat opgeruimd.

Boerderij gedeeltelijk uitgebrand, kapot, opgeblazen.

Overal lagen mijnen en boobytraps.

5 mei het gelukkige bericht dat geheel Holland vrij is.

De Duitse legers hebben geheel gecapituleerd. Nu zal

het spoedig beter worden. In Wageningen werd de

Duitse overgave getekend. Ook prins Bernard was daar-

bij aanwezig in hotel "De Wereld".

9 mei Bericht van onvoorwaardelijke capitulatie van

Duitsland. Wat een feest. De Tommy's in Well vieren

feest. 's Avonds zelfs bal in de openluchtzaal Klabbers.

"The war is over". Zo gaat de blijde mare rond. Intussen

werken wij weer aan de opbouw. We hebben een koetje

gekregen, zodat de weide niet leeg meer is. Reeds

bericht uit Groningen ontvangen. Moeder weet dus dat

er mensen thuis zijn. Voor een spoedige terugkeer is

reeds moeite gedaan via de burgemeester en het militaire

gezag. Dat ons huisgezin weer spoedig bij elkaar moge

zijn. Dat geve de goede God.

Pinksteren 20 mei. Moeder en Wilmy thuis gekomen.

Gehaald door Joep Mulders met een vrachtwagen vanuit

Rodeschool. Zo was de hele familie die avond weer bij-

een in het gehavend en half uitgebrand ouderlijk huis op

de Kamp. 's Avonds een vreugdevol en blij samenzijn;

hoewel er die avond ook gepraat werd over de lege

plaats in ons gezin: vader was er niet meer. Hij zou nooit

meer thuiskomen. Op dit moment hebben we dit gemis

weer pijnlijk gevoeld. 

1.2 Anna &

Wilmy

Daemen 

(AD)  7 jan.  - 15 jan. 1945 Verblijf op de Kamp

(AD) 15 jan. - 17 jan. 1945 Met de trein naar Groningen

(AD) 17 jan. - 19 jan. 1945 Verblijf in Groningen

(AD) 19 jan. - 21 apr. 1945 Verblijf in Roodeschool

(WD) 22 apr.- 25 apr. 1945 Bevrijdingsdagen Groningen

(WD)26 apr. - 20 mei 1945 Verblijf in Roodeschool en 

terugkeer naar Limburg

Zondag 7 januari 1945. Lies, Frans en An kunnen blij-

ven, we krijgen bericht van Mulders per telefoon dat

moeder goed is aangekomen. We zijn blij en hebben

weer wat moed. We zien ook de andere mensen van de

Kamp vertrekken, kinderen en ouden en de sneeuw valt.

't Is onmenselijk. Om vijf uur weer telefoon van de chef,

dat moeder en allen weg moesten en wij moesten zelf

maar weten wat we doen wilden, we prakkezeerden niet

lang. Bij elkaar blijven zolang als we kunnen, dus we

gaan ook. Laten alles maar aan het lot over en er zijn

goede soldaten in huis, een kleine troost. Een van de sol-

daten gaat mee met ons en helpt ons nog dragen. Bij

Mulders aangekomen horen we van de chef dat Wilmy

en 3 jongens, Harry, Jan en Jozef al weg zijn en moeder

bij Haumann op ons wacht. Daar treffen we moeder,

heeroom, oom Hub, To en Lena Jacobs. Zo sjouwen we

dan allen zeer afgemat op café Rutten aan. Daar zou

iemand komen die ons naar de plaats van bestemming

zou brengen. Vermoeid, doodop horen we al zeggen: te

voet naar Weeze. Wij kunnen bijna niet meer verder met

grootmoeder op de kruiwagen en de soldaten schreeu-

wen "van die Strasse ab mit das Gepäck” en ze jagen

ons van de straat af. Wat nu, hier kunnen we niet blijven

staan; dan maar naar huis. We sjouwen weer terug, maar

eerst tot aan het huis van Piet Fleuren. Daar rusten we

wat. Lies en An gaan naar huis, een beetje angstig en

bang, maar we werden door de soldaten weer vriendelijk

ontvangen en ze zijn dadelijk bereid om de anderen te

gaan halen. Herman en Gerdie gaan mee terug en sjou-

wen geweldig met grootmoeder door de bergen en de

sneeuw. De soldaten verwarmen de kamer, koken nog

wat melk voor ons, maar toch zijn we allen blij dat we 

's avonds liggen, toch nog weer in de eigen kelder, maar

telkens gaan onze gedachten naar Wilmy, Jozef, Jan en

Harry en ook naar de andere geëvacueerde kinderen,

ouders, zieken. Vreselijk als men zoiets meemaakt. 

't Vee was intussen al allemaal weggehaald, behalve de

schapenbok en een kalf dat de soldaten nog gauw ver-

stopt hadden.

8 januari In de morgen hevige artillerie van de

Tommies op het bruggenhoofd in Blitterswijck-

Wanssum. We slapen maar wat langer na zo'n vermoeide
Het Duitse Victorie-teken (Peel en Maas 7 dec. 1940)
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droevige stemming.

Het is zwaar voor ons

allen, vooral voor

moeder.

12 januari Rustige

nacht. 's Morgens wil-

len we alles weer

klaarmaken voor de

H.Mis of daar komt

weer een soldaat:

"alles moet weg

binnen één uur". Alles

staat gauw weer het

onderste boven; van de H.Mis lezen komt natuurlijk

niets. We zien een kar met paard naar Kessels gaan. Dus

die zal ons allen ophalen. Verder horen we niets meer,

maar een paar uur later komen soldaten Piet Kessels en

zijn vrouw bij ons brengen. Op een hondenkar hebben

ze ze uit het huis gesleept. Ondanks de tegenstand die ze

geboden hadden, duwden ze vrouw Kessels maar voort.

Ze dreigden vrouw Kessels dat ze dood geschoten werd

in de kamer, maar het enige antwoord van haar is "ik

kom niet in de kamer, als je wilt schieten doe het dan

maar, maar je durft het immers toch niet.".

Sprunken sleepten ze naar buiten, maar hij liet zich bui-

ten in de sneeuw als een zak in elkaar vallen tot de sol-

daten weg waren. Toen krabbelde hij natuurlijk weer

overeind. Zo brachten ze het hele geval naar de kapel-

hoeve. Daar moeten ze blijven. Ze mogen er niet meer

af, wij zelf trouwens ook niet. Alleen het vee bij Linders

verzorgen. Verder verloopt de dag rustig. We maken ons

wat klaar voor het vertrek. We weten niet wat komen

zal, rustig wachten we maar af. We bidden maar veel dat

alleen kan ons nog redden. We zijn 's avonds met 10

personen. Oom Hub, Sprunken, Gert Kessels, Toon

Theunissen en Frans slapen in de erkerkamer. De rest in

de huiskelder. De nacht verloopt rustig.

13 januari 's Morgens wordt weer de H. Mis opgedra-

gen (15 H. C.) Voor de H. Communie bidt heeroom nog

eens vurig voor hen die van ons weg zijn en voor alle

geëvacueerden en tenslotte ook voor ons zelf dat we hier

bij elkaar mogen blijven. We voelen ons weer beter op

ons gemak nu we door de H.Mis alles weer aan God

opgedragen hebben. Door de dag vallen nogal granaten,

enkele in de buurt van Kessels, bij Linders een op het

dak van het achterhuis. Ze doen ons weer de kelder in

vluchten. We vinden ons daar het veiligst. Soldaten zien

we vandaag geen in huis. We gaan voor de zevende maal

naar bed, verwijderd van Wilmy, Jozef, Jan, Harry

Zondag 14 januari Om 7 uur horen we kloppen, maar

we maken niet open. Een tijdje daarna staat een soldaat

in huis. Hoe of hij erin gekomen is bleef ons een raad-

sel. Alle deuren waren op slot. We vermoeden toch in

het koelhuisje door een raampje. Toen hij bemerkte dat

er nog mensen in huis waren, zei hij dat de hond dood

geschoten moest worden. We schrokken in de kelder

dag. We bakken dan wat pannenkoek, midden onder het

gebak telefoon dat de soldaten weg moeten. Het valt hun

zwaar en ons niet minder. We voelen ons wat angstig zo

alleen, alle buren weg, behalve H. Sprunken Piet en

vrouw Kessels, An Bartels en Gerard. Maar zo is het

soldatenleven, de leiding van telefoon en al de rommel

wordt afgebroken en opgepakt en ze vertrekken na een

hartelijk afscheid. De stemming is weg en onze gedach-

ten zijn steeds bij Wilmy en de jongens; waar zouden ze

zijn….? 's Middags, daar komen de soldaten weer terug

en vragen of ze nog een nacht hier mogen blijven. Bij

Linders worden de koeien gevoerd en gemolken want

die staan er nog. De ganzen worden voor de voorzichtig-

heid geslacht en klaargemaakt door de soldaten Herman

en Kurt. 's Avonds komt de luitenant ook nog. We eten 

's avonds samen, maar de stemming is er nog niet. we

denken nog teveel aan hen die weg zijn en zo moeten

we weer naar bed zonder er iets van gehoord te hebben.

Het valt me zwaar als ik alleen naar mijn bed moet.

Maar zoals Jezus het doet zo is het goed, dat geeft ons

moed en zo slapen we weer in.

9 januari 's Morgens geen H.Mis. het is rustig, geen

enkel schot gevallen, de hele nacht niet. we voelen ons

allen ziek. Kurt braadt de ganzen en ze smaken goed.

's Middags komt bericht dat de soldaten nog kunnen blij-

ven tot vijf uur. Om een uur of drie komt Marie Rijk ons

vertellen dat de geëvacueerden allen weer terug komen.

Hé wat een verlichting. Het is of de oorlog half voorbij

is, de soldaten verheugen zich met ons. Toen de soldaten

weg waren ruimden we de kamer wat op, maakten de

kamer goed warm. We voelden ons weer gezond. Wat

zullen ze koud en vermoeid zijn als ze weer hier zijn. 

's Avonds komt Nöl Groenen weer zeggen dat ze waar-

schijnlijk niet terug komen. De Grünen hadden zich er

weer mee bemoeid en ze weer voorwaarts gedreven. Wat

een droevige tijding. Nöl Groenen en Toon Theunissen

blijven hier slapen. Verder wachten we maar af wat

komt. We laten alles maar aan God over en vader zal ons

toch zeker ook niet vergeten.

10 januari 's Morgens geen H.Mis. Toon Theunissen en

Nöl Groenen gaan naar Weeze- Kevelaer. Het is de hele

dag rustig. Lies, Frans en oom Hub verzorgen het vee bij

Linders. Vrouw Kessels komt 's middags eens horen of

wij nog niets gehoord hebben. 's Avonds komt Toon

weer terug. Hij brengt brood, zout en gist mee. Hij wist

ook te vertellen dat de geëvacueerden verder weg gedre-

ven zijn naar Kleef. Ze zullen waarschijnlijk naar

Holland gezonden worden, tenminste de vrouwen en

kinderen. De jongens daar vreest men voor. Het enige

wat wij kunnen doen is bidden, vurig bidden.

11 januari 's Morgens geen H.Mis. midden in de nacht

komen 8 soldaten om zich te verwarmen en te slapen in

de kelder van de schuur. De volgende dag om 11 uur

vertrekken ze weer. De dag verloopt rustig. In de namid-

dag veel vliegtuigen. Van de geëvacueerden horen we

niets. De kelk wordt weer voor de dag gehaald. Om 's

morgens weer de H.Mis te lezen. Alles is even rustig,

alleen de onrust over degenen die weg zijn brengt een
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want we wisten niet wat er gebeurde en in niet minder

dan 4 schoten kreeg de flinke soldaat het kleine hondje

dood en ook nog op afstand. Hij schoot ook nog een

stuk uit de koeienbak. Het klonk verschrikkelijk hard.

Om negen uur H.Mis (15 H.C.) Voor de middag alles

rustig, in de namiddag vallen granaten bij de kapel en

voor het huis op het voetbalterrein. We denken terug aan

de zondag tevoren dat we op pad geweest zijn en danken

God dat hij ons zover goed verzorgd heeft en vragen de

zegen op de voorspraak van vader voor hen die nu een

week van ons zijn en niemand weet waarheen.

15 januari 's Morgens H.Mis in de kelder (15 H.C.).

Nog rustig koffie gedronken. De bel klinkt. Zeven

Grünen verschijnen en nu weer evacueren. Toon

Theunissen moet mee een kar halen. Vrouw Kessels kan

nu weer naar huis gaan om het een en ander te halen,

maar ze huilt als ze terug komt van ellende, die ze thuis

gezien heeft. Alles lag onderste boven. Ze waren zelfs

aan het vuurtje stoken in het huis, niets lag nog op de

plaats.wij zoeken zo goed en kwaad als het kan wat bij

elkaar. De Grünen stelen dapper mee zoals spek, tarwe-

meel, kippen, konijnen, garen, lakens en slopen tot zelfs

koekjestrommeltjes toe. Een nieuwe melkemmer die we

zelfs verstopt hadden enz. de kar staat klaar. Heeroom,

oma. Moeder en Piet Kessels gaan op de kar zitten en

onze z.g. pakkage. Oom Hub en Toon nemen een oude

fiets mee. Ik, An neem een nogal goede fiets mee. Zo

begint onze lijdensweg. Sprunken en vrouw Kessels

gaan ook af en toe op de kar zitten. De rest sjokt er

achteraan. Verder zien we vernielde huizen, de molen

die in elkaar ligt. We zijn hier een hele tijd niet meer

geweest. Wij zijn de laatste burgers die uit ons dorp ver-

trekken. We hebben het toch tot het laatst verdedigd. De

meesten van ons zijn op klompen. We vertrekken om

half twee en komen om half zes in Weeze aan. Grada

van Baal bezorgt ons in de trein nog warme koffie en

een paar appels. 's Avonds om half tien vertrekt de trein.

We zitten in een veewagen met stro. We leggen ons zo

goed en kwaad  als het kan te rusten.

16 januari Om half twee komen we in Wesel aan. Daar

moesten we weer wachten tot half zes. Dan rammelen

we weer verder over Winterswijk en Groenlo. Daar zien

we de Engelandvaarders. We roepen al, maar we krijgen

geen antwoord. Zo snorren we door tot Vorden. Daar

komen we om half elf aan. Hier kunnen we uitstappen

en de stad ingaan. Om 5 uur zal de trein weer vertrek-

ken. Oma, moeder, To, Leen Kessels en Sprunken blij-

ven in de trein. De rest stapt eruit om wat frisse lucht te

happen. Heeroom, vrouw Kessels, Frans, Lies, An

Bartels en ik An lopen, maar vinden nergens onderdak.

De politie belt overal aan dat ze de mensen binnen moe-

ten laten en verwarming geven. Zo gaat het ook met ons.

Wij komen bij een paar dames terecht. Ze lijken in het

eerst niet erg vriendelijk en klagen tegen de politie dat

ze geen koffie meer hebben, maar als we binnen zijn

valt het toch mee.we komen bij een warme haard, krij-

gen twee tassen bouillon en fijne verse boterhammen.

Het smaakt opperbest. We deden ons te goed en mochten

de resten nog meenemen. 's Avonds wordt er ook nog

pap uitgedeeld vanaf de fabriek. Om een uur of vijf ver-

trekt de trein weer op Zwolle aan. Middernacht komen

we daar aan. We krijgen daar brood met kaas en stamp-

pot en bouillon. Een geweldige massa vliegtuigen komt

over. De luidspreker roept maar "Achtung, Achtung

Luftgefahr". Akelig en angstig voelen we ons. Om twee

uur vertrekken we daar.

17 januari Om 7 uur komen we in Groningen aan en nu

uitstappen. Een drukte op het station. Oma en Piet

Kessels worden weggebracht naar het buurthuis met

andere zieken en ouden. Wij sjouwen met onze vracht

naar de kerk waar we onze bagage op kunnen bergen.

Verder gaan wij naar de graanbeurs waar we ons verwar-

men. Het was daar goed. We kregen daar belegde brood-

jes met warme koffie, na de middag nog eens. 's Avonds

gaan we naar de Harmoniezaal. Daar kregen we warm

eten, wat bestond uit stamppot van spruitkool en pap.

Dit smaakte ons werkelijk fijn. Goed gegeten en daarna

naar bed. De vrouwen en kinderen slapen op kribben.

De mannen gewoon op stro. Ieder krijgt twee dekens.

Daar slapen we heel goed onder na zo'n onrustige dagen

van reizen enz. Heeroom is bij kennissen te gast

18 januari Om half acht appèl. We kunnen ons weer fat-

soenlijk wassen, wat ook wel eens nodig is. Daarna ont-

bijt wat weer bestaat uit goed belegde broodjes met kof-

fie. Tegen de middag gaan moeder, oom en vrouw

Kessels, oma en Kessels opzoeken. Ze maken het goed,

ze zijn ondergebracht in noodhuizen. Wij worden inge-

deeld bij diegenen die naar Uithuizenmeeden zullen

gaan. Heeroom komt ook weer om met ons naar de

plaats van bestemming te gaan. Om 4 uur vertrekken we

naar de tram of trein. Na lang wachten rammelden we

verder en komen middernacht in Uithuizenmeeden aan.

We krijgen warm eten en slapen in een school op stro.

19 januari Acht uur worden we 's morgens gewekt. We

kunnen ons weer wassen. Het eten wordt ons gebracht.

Gezin na gezin vertrekt nu. Zo komen ook wij aan de

beurt. Op een grote boerenkar worden we weggebracht

en komen op een grote boerderij aan. We worden erg

vriendelijk ontvangen. De lui zijn erg goed voor ons.

Trouwens overal waar we tot nu toe geweest zijn. We

wennen ook gauw genoeg. We doen ons eigen huishou-

den en 's avonds weer in bed met schone lakens. Hé wat

fijn, dat hebben we een tijd niet meer gekend. Slapen

doen we ook best.

20 januari Goed uitgeslapen en uitgerust zijn we om 9

uur weer op de been. Hier horen we geen granaten flui-

ten, hier is alles rustig alsof er nog geen oorlog is. We

hebben al overal geïnformeerd waar de anderen geble-

ven zijn, maar ze kunnen ons nog geen inlichtingen

geven. We moeten nog wat geduld hebben. We herden-

ken vandaag vaders dood; drie maanden geleden, als hij

dit alles mee had moeten maken zou het hem ook zwaar

gevallen zijn. Kapelaan van Uithuizen komt op bezoek

en vraagt of heeroom de H.Mis wil lezen op zondag in

Uithuizenmeeden, in een lokaal natuurlijk.
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Zondag 21 januari 's Morgens om 11 uur H.Mis in een

lokaal van Uithuizenmeeden. Heeroom wordt met een

rijtuig erheen gebracht. We mogen te communie gaan als

we een uur of twee nuchter zijn geweest. Velen namen

hieraan deel. Wij, behalve Moe, To en Lena gaan naar de

H.Mis. het is weer een echte zondag nu we naar de kerk

zijn geweest. Meneer is vandaag jarig (90). 's Avonds

krijgen we nog een heerlijke vooroorlogse traktatie.

Wilmy, Jozef, Jan en Harry zijn nu al 14 dagen weg en

we horen er maar niets van.

22 januari Vandaag nog geen H. Mis. Voor de middag

bezoek gekregen van Theo en Toon Holtmeulen. Na de

middag gaan Frans, Lies en ik op bezoek naar de familie

Kessels en Sprunken. Die zitten in Roodeschool. Een

fijn ritje met een slee en een paard ervoor. Zoiets ziet

men in Limburg maar weinig. We denken ook nog aan

de misère, een week geleden, onze vlucht van huis en

wensen niet nog een week jonger te zijn. G. Kessels

blijft hier slapen.

23 januari 's Morgens weer H.Mis in onze huiskamer.

Oom Hub, Frans, Toon en G. Kessels zijn al vertrokken

om 6 uur naar Groningen op zoek naar oma en Kessels.

Om 7 uur zijn ze weer thuis. Piet Kessels hebben ze

meegebracht tot Uithuizen. Ze zullen hem de volgende

dag weer ophalen. Oma maakt het tamelijk goed.

24 januari H.Mis in de kamer  (8 H.C.). Frans en Toon

beginnen vandaag met maken van appelstroop. We zul-

len zien wat er van terechtkomt. Het vriest goed. Het ijs

is sterk genoeg. De kinderen profiteren er dan ook van.

Wij wennen goed aan het z.g. burgerlijke leventje, maar

onze gedachten dwalen nog dikwijls naar de Kamp en

kapel, vooral voor moeder valt het niet mee.

25 januari 's Morgens H.Mis in de kamer (9 H.C.).

Vandaag hebben we weer distributiebonnen gekregen of

afgehaald. Dus we gaan nu leven op bonnen. De stroop

is klaar gekomen en het is gelukt. Het leven gaat hier zo

stilletjes heen. We wennen ons zo goed het kan. We heb-

ben nogal last van rook. Heeroom zit vanavond op z'n

kousen, z'n schoenen moesten naar de schoenmaker.

26 januari 's Morgens H.Mis in de kamer (9 H.C.) van-

daag zijn we al een week hier. Het vriest op het ogenblik

hard en de sneeuw bedekt de grond. Vandaag hebben we

bezoek gehad van Piet van Hees. De smid heeft een

nieuwe pijp aan de kachel gedaan. Het roken houdt nu

op. We slapen goed. Wanneer zullen we weer in ons

eigen bed kunnen kruipen?

27 januari 's Morgens H.Mis in de kamer (9 H.C). Het

heeft vannacht 19 graden gevroren. Het sneeuwt de hele

dag. Heeroom is vandaag begonnen met het roken van

de surrogaat want de eigen teelt is aan de krimp en dan

is hij eraan gewend. We horen niets van Wilmy, Jozef,

Jan en Harry. Waar zouden ze toch zijn. Zullen ze het

ook zo goed hebben als wij?

Zondag 28 januari 's Morgens H.Mis in het lokaal van

Uithuizenmeeden om 11 uur. Een preek wordt gehouden

door de kapelaan van Uithuizen die ons op enkele pun-

tjes wijst. Vandaag is Wilmy jarig, waar viert ze nu haar

17e verjaardag? We hebben vanmorgen nog eens geïn-

formeerd per telefoon in Groningen, maar ze kunnen ons

nog geen enkele aanwijzing geven. We zijn vandaag met

de slee naar de kerk geweest. Het is vinnig koud. De

surrogaattabak bevalt tamelijk goed. Het is alweer een

uitkomst om aan het roken te blijven. Drie weken terug

zijn Wilmy en de jongens van ons weggegaan.

29 januari H.Mis in de kamer (9H.C.). Bezoek vandaag

van de pastoor van Uithuizen en een pater Franciscaan

die de zielzorg waarneemt van de geëvacueerden van

Uckwerd en Warfum. De sneeuw ligt nog dik.

30 januari 's Morgens H.Mis in de kamer ((9 H.C.).

Eerste wasdag voor ons in het hoge noorden. Het

sneeuwt zowat de hele dag en het is bitter koud.

31 januari 's Morgens H.Mis in de kamer (9 H.C.).

Vandaag flinke dooi. Lies en ik, An zijn vandaag op

bezoek geweest naar de familie Kessels naar

Roodeschool, 11 uur lopen. Vrouw Kessels en Sprunken

liggen ziek te bed.

1 februari 's Morgens H.Mis in de kamer (9 H.C.). Drie

jongens van de familie van Pinxteren komen op bezoek.

De kapper komt heeroom knippen en scheren. 's Avonds

komt nog een juffrouw ons de groeten brengen van

kapelaan Lebens en Kemper

2 februari Eerste vrijdag en feest van Maria Lichtmis.

Om half tien H. Mis in het lokaal van Uithuizenmeeden.

We krijgen vandaag vergunning voor zout, per persoon

een onsje. Oom Hub en Toon zijn weer naar Groningen

op bezoek naar oma en tevens nog eens inlichtingen vra-

gen; want we horen nog steeds niets van Wilmy, Jozef,

Jan en Harry. Hoe lang zal het nog duren voordat we

weer bij elkaar zijn. We zijn vandaag juist 14 dagen hier. 

3 februari Mis (H.C.). Rustig, koude dag. Geen bezoek.

Zondag 4 februari 's Morgens H. Mis in lokaal van

Uithuizermeeden. We zijn met de koets er heen gereden.

's Middags een bezoek gebracht bij Meijer. Bezoek

gehad van Roncken. Wilmy en de jongens 4 weken weg.

5 februari H.Mis in de kamer (9 H.C.). Oom Hub gaat

naar de polder en Uithuizen. Bij van Pinxteren hoort hij

dat het transport van Bergen, Ayen, Kamp en Leuken op

komst is. We laten vandaag een advertentie in de krant

zetten. Hoe lang zal het nog duren eer we bij elkaar zijn.

Vandaag zijn we al 3 weken van huis.

6 februari 's Morgens H.Mis in de kamer (8 H.C.). Een

mooie dag. Het is of dat de lente op komst is. vandaag

zijn de jongens weer aan het stroop maken. 's Middags

bezoek gekregen van de pastoor van Uithuizen en van

kapelaan Lebens en Kemper. We spraken af dat hij de

volgende morgen hier de H.Mis opdraagt.

7 februari 's Morgens om half negen draagt kapelaan

Lebens hier de H.Mis op (7 H.C.) daarna heeroom (2

H.C.). Na koffie gedronken te hebben vertrekken ze

weer. 's Avonds komt hij nog even aan. Het wordt zo

laat of donker dat hij de weg niet meer weet, maar

meneer Wijk lost dit even op en brengt hem weg tot bij

Scholten. Er is sprake van dat Lies naar Uskwerd zal

gaan naar meneer thuis om wat hulp te bieden. De moe-
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der is ernstig ziek en heeft vandaag een beroerte gehad.

Kapelaan zal morgen hier de H. Mis opdragen.

8 februari 's Morgens om half negen draagt kapelaan

Lebens weer hier de H.Mis op  (7 H.C.), daarna heer-

oom 2 H.C. Om een uur of elf vertrekken ze weer. Het

weer is beter dan gisteren. Het heeft ons weer eens goed

gedaan dorpsgenoten op bezoek te hebben. Om half drie

gaat Lies met de koets naar Uskwerd, meneer gaat zelf

mee. Ze zal daar het huishouden moeten doen. We horen

nog steeds niets van de anderen. Mijn fiets is eindelijk

ook aangekomen en we gaan zo gauw ik een gezelschap

vind samen gauw per fiets op zoek gaan naar de vier

verloren schapen.

9 februari 's Morgens H.Mis in de kamer (8 H.C.). Drie

weken zijn we vandaag in ons nieuwe tehuis. De mensen

zijn hier zeer goed voor ons, toch hebben we heimwee

naar Limburg.

10 februari 's Morgens H.Mis in de kamer (9 H.C.). 

's Middags onverwacht bezoek van dokter van Bracht.

Mevrouw, Mia en Nelly Arts. Na het bezoek vertrekt de

dokter en mevrouw naar Uithuizen. Mia en Nelly blijven

een paar dagen over

Zondag 11 februari Kwart na elf H.Mis in het lokaal.

We zijn met de koets er heen gebracht. Voor de eerste

keer sinds lange tijd was er weer een plechtige Hoogmis

gezongen door het nieuw opgerichte zangkoortje van de

evacués. De zang was werkelijk tip-top verzorgd. Onder

de H. Communie werd nog meerstemmig gezongen het

"populus meus". 's Middags gaat heeroom, pater

Canutus,  met de koets naar de pastoor in Uithuizen.

Wij, Nelly en ik, An gaan een bezoek brengen aan Piet

van Hees hier in de buurt. Lies komt deze middag ook

hierbij en blijft hier overnachten. Zo liggen we met z'n

drieën in het bed. Heerlijk warm, maar weinig plaats.

Het waren weer gelukkige, opbeurende gezellige daag-

jes. We zien weer Wellse mensen, praten nog eens over

onze vlucht, over de vier andere huisgenoten. Nu al 5

weken en ergens zwerven ze en niemand weet waar ze

zijn. We bekijken samen de Wellse foto's nog eens.

12 februari H.Mis in de kamer (11 H.C.). Mia en Nelly

vertrekken. Lies gaat mee tot Uskwerd. Ze zullen nog

flink moeten trappen eer ze thuis zijn. We krijgen 

's middags bezoek van Frans Simons, Wim Rothoff en

An Bartels komt ook eens kijken hoe wij het maken.

13 februari 's Morgens H.Mis in de kamer (8 H.C.).

Veel wind en regen door de dag. Henk de Mol komt ook

eens kijken waar wij zitten, vanuit Warfum een uur fiet-

sen. Frans en Toon krijgen een tweede oproep om te

komen werken bij de organisatie Todt a.s. woensdag

14 februari (Aswoensdag) 's Morgens om 9 uur H.Mis

in het lokaal Uithuizermeeden en uitdeling van het

askruisje. Frans en Toon gaan werken om erger te voor-

komen. Oom Hub neemt het baantje van koetsier over.

Voor de middag zijn An Bartels en ik, An naar Uithuizen

geweest naar de tandarts.

15 februari 's Morgens H.Mis in de kamer (9 H.C.).

Oom Hub is vandaag naar Groningen op bezoek naar

oma. Ze maakt het opperbest, ze is weer bijna de oude.

Lies heeft zich ook goed gewend in Uskwerd in haar

nieuwe tehuis.

16 februari 's Morgens H.Mis in de kamer (6 H.C.).

Tweede wasdag in het noorden. We zijn 4 weken hier en

we wennen goed als we maar niet denken konden. Onze

gedachten dwalen maar steeds af naar de Kamp en bij

Wilmy en de jongens. We hebben reisplannen gemaakt

om op zoek te gaan naar de jongens en Wilmy. Als er

niets tussen komt zullen we, An Bartels en ik, An a.s.

maandag vertrekken per fiets.

17 februari 's Morgens H.Mis in de kamer (6 H.C.).

Frans en Toon gaan iedere dag werken voor de Todt. Het

valt tot nu toe nogal mee. Piet van Hees komt ook nog

eens kijken hoe wij het maken. Oom Hub is druk bezig

met schansjes binden. Toon vangt een haas, iemand

heeft hem half opgevreten.

Zondag 18 februari Hoogmis in het lokaal. De nieuwe

kapelaan wordt aan ons voorgesteld. 's Middags gaan we

naar de lijdensmeditatie in Uithuizen. Een fiets hebben

we kunnen bemachtigen bij P.van Hees, wel met harde

banden, maar toch kunnen we de reis er mee beginnen.

Morgen, maandag breekt het los en we beginnen onze

speurtocht. Op naar de andere familieleden.

19 februari 's Morgens om acht uur vertrokken we vol

moed die gauw genoeg zakt als we moe worden van het

fietsen. Een boerenkar trekt ons enkele kilometers mee.

Dan rammelen we verder tot Grijpskerk. Daar zien we

Jacob en Dijkman die ons wijzen waar pastoor woont.

Wij treffen hem thuis. Hij en wij vertellen onze weder-

waardigheden. Hij geeft ons goede moed. Om half

twaalf kwamen we aan en om half een vertrekken we

weer op Grootegast aan. Onderweg treffen we Peter en

zijn vrouw (Fransman). We lopen een eindje mee. In

Sebaldeburen treffen we Frans Wijers en Piet Koppers

en we zien al steeds meer Wellse mensen. Het is net of

we door ons dorpje komen. Ieder roept ons na. Bij Arts

eten we, wat ons best smaakt. Dan gaan we nog even

naar An Kessels en familie vrouw Verdijk en van Soest.

Onderhand is het mooi donker geworden. We overnach-

ten bij van Soest.

20 februari Goed uitgerust vertrekken we om half acht.

Ieder geeft ons de groeten mee aan vrienden en beken-

den. In Norg zoeken we nog naar An Bartels haar broer,

maar vinden hem niet. In Beilen informeren we nog naar

onze familie, maar zonder succes. In Hoogeveen hetzelf-

de, daar treffen we Bovee en familie G. Klabbers en

Willie Derby. Blij dat we bekenden zien overnachten we

in lunchroom Reinders.

21 februari Om half tien weer op de fiets tot Balkbrug.

Daar weer bekenden Kessels Math. En familie van Soest

uit de hei en Cis Pullen. Niemand weet wat van onze

familie af. Verder weer tot Ommen waar we informeren.

Zonder succes verder tot Lemelerveld. Daar vinden we

na lang zoeken Evert Huisman, nog een bekende die met

onze familie geëvacueerd is. Hij weet de adressen van

de verloren schapen. We moeten hier blijven overnach-
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ten. De mensen zijn erg gastvrij.

22 februari Na goed uitgerust te zijn gaat onze tocht

weer verder. Nu vol goede moed. Het is nu haast zeker

dat onze moeite beloond wordt. In Nijverdal treffen we

nog Math en Hein Linders en familie. Natuurlijk ook

allen nieuwsgierig hoe het gaat. Om drie uur komen we

in Voordijk aan. Na nog wat zoeken en vragen komen

we eerst bij Chris Kessels aan. Die zet grote ogen op.

We gaan verder en komen bij Jozef en Harry. Die gelo-

ven hun ogen ook bijna niet. ze meenden zeker dat wij

nog in Well waren. Wilmy kijkt al even verbaasd als de

anderen. Jan is juist niet thuis, maar even later komt hij

hard aangefietst. Iemand had hem verteld dat zijn zus

hier was. Hij moet zich eerst op de vinger bijten of dat

hij niet aan het dromen is. Er wordt veel gevraagd en

verteld. We komen bijna niet uitverteld. An blijft bij

Wilmy en Jan logeren. 

's Avonds gaan we naar Jozef en Harry wat buurten.

23 februari We pakken hetgeen we mee moeten nemen

in, want we hebben besloten na de middag weer te ver-

trekken. Wilmy gaat mee naar het noorden, de jongens

blijven liever want ze wensen het niet beter te krijgen

dan ze het nu hebben. An Bartels gaat liever niet mee

terug. Ja liefde is een gek ding, men kan er weinig van

zeggen. Om een uur of drie vertrekken we weer. Onze

tocht gaat over Markelo waar we oom Jean nog treffen

die nu eindelijk ook op zijn plaats van bestemming is.

Verder gaan we tot Nijverdal waar we in het lokaal bij

de evacués kunnen overnachten. Tinus Linders gaat met

ons mee.

24 februari 's Morgens om kwart voor acht zitten we

weer op de fiets. Het is een mooie dag, dus we profite-

ren ervan. In Balkbrug treffen we familie van Soest en

Nath de Riet en familie. We rijden door Hoogeveen,

Beilen, Assen en verder tot Vries. Daar krijgen we een

lekke band, wat nu gezongen, geen fietsenmaker kan ons

helpen wegens gebrek aan solutie. We houden een

vrachtauto aan die ons nog meeneemt tot Groningen.

Het wordt al donker en we moeten nog onderdak heb-

ben. We worden van hier naar daar gestuurd totdat we

terechtkunnen bij evacués in het lokaal.

Zondag 25 februari. 's Morgens om half tien gaan we

naar de H.Mis. Daarna gaan we oma opzoeken en ande-

re Wellse bekenden die in het klooster zijn onderge-

bracht. Om 1 uur gaan we weer op stap. Onze fiets is

nog steeds kapot. Een meneer waar we de weg aan vra-

gen wil hem wel voor ons maken, wat we dan ook graag

hebben. Maar het houdt niet lang. Als we een paar km

gefietst hebben is hij weer slap. De buitenband loopt

eraf en wij kunnen niet meer verder. We doen de band

eraf en fietsen op de velling verder. Het gaat tamelijk

goed. Het is bar slecht weer, koude regen en wind. In

Uithuizen weigert de fiets het trappen, zodat de een de

ander vooruit trekt. Het gaat gelukkig nogal wind af, dat

scheelt nogal. Om half vier zijn we thuis. Niemand had

ons verwacht. Natuurlijk een blij weerzien en honderd

vragen. We zijn moe en blij dat we weer op onze plaats

zijn. We treffen Lies ook thuis.

‘s Nachts slapen we weer goed.

26 februari 's Morgens H.Mis in de kamer. Het is nog

een tamelijk drukke dag met vertellen. Maar de reis zit

nog in de benen. Wilmy wordt verkouden, maar ze kan

toch best wennen in het hoge noorden.

27 februari 's Morgens H.Mis in de kamer. Het is van-

daag weer druk in onze stroopfabriek. Van alle kanten

komen liefhebbers. We schrijven vandaag een brief naar

de jongens dat we weer goed hier aangekomen zijn. Het

is voor ons allen een hele verlichting nu we weten waar

ze allen zijn.

28 februari 's Morgens H.Mis in de kamer. Het is erg

druk met bezoek. P.van Hees en zijn vrouw. Vr. Kessels

komt ook eens kijken hoe wij hier zitten en nog enkele

Afferdse mensen. Er wordt natuurlijk druk gepraat. Het

is allemaal maar over de oorlog en wanneer we weer in

ons dierbaar Limburg zijn.

1 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Vandaag post

uit Rotterdam. Het is daar nog grotere ellende dan hier.

Daar heerst hongersnood. Vandaag is het weer druk in

de stroopfabriek, tot half elf stoken, blij dat het klaar is.

Veel wind en erg koud. Bezoek van de pastoor van

Uithuizermeeden.

2 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Eerste vrijdag,

de tweede die we hier vieren in het noorden. Het waait

nog flink. Brief naar Rotterdam

3 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Heeroom gaat

de H.C. brengen naar twee zieken hier in de buurt. Het

is verschrikkelijk weer. Hij is blij dat hij weer thuis is.

Moeder is erg verkouden, ze blijft wat in bed.

Zondag 4 maart 's Morgens om 10 uur H.Mis in het

lokaal. Een brief van de aartsbisschop wordt voorgele-

zen. Om twaalf uur komt meneer en mevrouw van

Bracht nog even op bezoek. Een meneer rijdt mee om

misschien nog een goeie plaats voor hen op te sporen.

Maar het is weer tegengevallen. Lies is ook weer hier,

dus er is weer wat te praten.

5 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Lies vertrekt

weer naar Uskwerd. Frans en Toon gaan naar

Grootegast. Heeroom gaat naar de pastoor in Uithuizen

en blijft een nachtje over. Dus het huishouden is klein

vandaag. 's Avonds gaan we wat buurten bij Brandsma

6 maart Grootmoe is jarig. Oom Hub en An gaan naar

Groningen om haar te feliciteren. Ze is op en zit in een

grote stoel. Heeroom komt ook weer terug. De jongens

van Meijer komen 's avonds wat praten. We hebben ook

een brief gekregen van oom Jean, die het uitstekend

maakt. Vandaag is Jan ook jarig. Hij viert z'n 26e ver-

jaardag ver van hier.

7 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Bezoek van

Chr. Van Pinxteren en zijn vrouw. Truus Valckx en fami-

lie Vrede. Frans en Toon weer thuis.

8 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Het is weer

druk in de stroopfabriek. Door het mooie weer hebben

oom Hub en de jongens druk werk in de tuin.

9 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Niets bijzonders
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door de dag 's Avonds bezoek gebracht bij familie Remy.

10 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Brief gekregen

van Riek Cox. 's Avonds op bezoek bij Meijer.

Zondag 11 maart 's Morgens om 8 uur H.Mis in het

lokaal van Uithuizenmeeden. 's Middags zijn we naar

familie van Pinxteren geweest. Daarna naar het

Noodziekenhuis waar twee Wellse zusters werkzaam

zijn. Daarna naar de lijdensmeditatie. Lies is vandaag

ook weer hier.

12 maart 's Morgens H.Mis in de kamer. Lies gaat weer

naar haar betrekking. Heeroom gaat ons verlaten en gaat

te Uithuizen wonen. We hebben een betere lamp gekre-

gen. Fijn licht. Het is heel wat gezelliger in de kamer.

13 maart Vanaf vandaag geen H.Mis meer. We hebben

weer de was. De jongens beginnen vandaag om zeven

uur, dus we moeten er vroeger uit. 's Middags gaan

Wilmy, To en An op bezoek naar familie Kessels,

Roodeschool.

14 maart Prachtig lenteweer. Harry viert zijn verjaardag

ver van hier. De jongens en oom Hub zijn druk aan het

werk, “bonenpalen”. An is naar de tandarts geweest.

15 maart Schitterend weer. Het zomerhuisje schoonge-

maakt. Kaartjes gehaald voor de reis naar Groningen.

Een brief gekregen van kapelaan Lebens.

16 maart An en Wilmy zijn naar Groningen op bezoek

naar oma, die het zeer goed maakt. Grad Heijligers is

erg slecht. Het weer is vandaag niet zo mooi.

17 maart Regenachtige dag

Zondag 18 maart H. Mis in het lokaal te

Uithuizermeeden. Een brief wordt voorgelezen van

vader bisschop die verleden donderdag en woensdag een

bezoek heeft gebracht aan Groningen. Hij spoorde ons

vooral aan om veel en vurig te bidden. 's Middags naar

de lijdensmeditatie en een bezoek gebracht bij heeroom,

die zich nogal goed gewend heeft in zijn nieuwe omge-

ving. 's Avonds gaan we nog touwtje springen met de

buren hier.

19 maart Feest van St. Jozef. Om half negen H.Mis in

het lokaal. Ons verlangen om weer terug te mogen naar

Limburg wordt steeds erger. Vandaag zijn Gert Kessels

en Toon Theunissen vertrokken naar Gelderland.

20 maart Veel wind. Wilmy en An krijgen een oproep

om te komen werken bij de arbeidsdienst. An krijgt werk

in het Noodziekenhuis te Uithuizen. Vader is nu al 5

maanden van ons weg. Ons verlangen naar Limburg

wordt met de dag erger, vooral nu de mooie lentedagen

komen, nu alles wordt omgespit en opgemaakt.

21 maart Vandaag begint de lente. 's Middags gaat To,

Wilmy en An met Stien mee om haar verjaardag te vie-

ren. We hebben een gezellige middag gehad.

22 maart Schitterende dag, rustig en stil; bezoek bij

heeroom.

23 maart H.Mis in Uithuizenmeeden. De zomer houdt

nog steeds vol. 's Avonds bezoek van jongens Remy,

Lenssen en zijn vrouw. Vader 5 maanden van ons weg.

24 maart Post van Jan. fijn, ze maken het gelukkig nog

goed. Moeder heeft pijn in haar knie en gaat er mee naar

de dokter. Goed warm houden en wat rusten. Heeroom

komt weer terug.

Zondag 25 maart 's Morgens H.Mis in het lokaal te

Uithuizermeeden. Om half elf is de Kath. Kerk te

Uithuizen. Lies komt 's middags weer. Het is te mooi

weer om binnen te blijven, we liggen buiten in het gras.

's Avonds touwtje springen.

26 maart 's Morgens om kwart voor acht. Heel de dag

zonneschijn. Weinig nieuws.

27 maart 's Morgens H.Mis. Toon en Gert Kessels

komen terug en weten veel te vertellen. Jan, Jozef en

Harry maakten het goed.

28 maart 's Morgens H.Mis. An is jarig, alles verloopt

rustig. Wilmy en An gaan 's middags op bezoek naar

Lies in Uskwerd.

Witte donderdag 29 maart 's Morgens om acht uur zin-

gende H.Mis in Uithuizermeeden, plechtige hoogmis

met schitterende zang. Onder de H.Communie zongen

ze nog meerstemmig. Voor de middag komt Jan Mulders

op bezoek. Die blijft tot de volgende dag. 's Avonds

wordt nog alles verteld. Limburg wordt nog eens goed

en levendig in onze herinneringen wakker gemaakt. Ons

verlangen om weer terug te gaan wordt soms ondraag-

lijk, maar de goede berichten die we zo nu en dan horen

geven ons goede hoop. An gaat zowat elke middag naar

het Noodziekenhuis om wat te helpen. Deze middag

komen ze ook weer zeggen of Wilmy moet komen of

met een bewijs van de dokter dat ze ziek is; maar ze

doet het niet.

Goede vrijdag 30 maart We missen de plechtigheden

van de Goede vrijdag. Nog meer als anders denken we

nu aan ons Limburg, nu met de dagen van Pasen en

daarvoor. Vandaag viert moeder haar 63e verjaardag.

Zo'n verjaardag heeft ze in haar leven nog niet meege-

maakt. Geen enkele traktatie, niets wat ook maar enig

feestelijk uitzicht geeft. We willen hopen dat we het vol-

gend jaar dubbel kunnen vieren en allen te samen in ons

eigen huis.

Paaszaterdag 31 maart H.Mis in de kamer. Daarmee

zijn ook de plechtigheden van deze dag afgelopen. 's

Avonds gaan we nog op bezoek naar Brandsma.

Paaszondag 1 april Stille H.Mis in het lokaal. Door het

slechte weer kunnen we ook niet in Uithuizen naar de

hoogmis gaan. Zo vieren we Pasen dit jaar maar inner-

lijk met de goede hoop dat we spoedig uit onze balling-

schap verlost worden. Jan heeft enkele liedjes gemaakt

die we voor de variatie nogal eens zingen en daarna ons

verlangen ook eens uitdrukken. Hoelang zal het nog

duren? De klok wordt vannacht 1 uur vooruit gezet.

Paasmaandag 2 april 's Morgens om kwart voor acht

plechtige hoogmis. Het is verschrikkelijk weer vandaag,

regen en wind. We zijn blij dat we thuis zijn uit de

H.Mis. 's Avonds gaan we allen naar Remy. We zijn wel

met 25 man. Het is erg gezellig.

3 april Om kwart voor acht H.Mis. heeroom gaat van-

daag naar Poelma om daar een verjaardag mee te vieren.

Hij komt 's avonds niet terug vanwege het slechte weer.
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4 april Geen H.Mis. Heeroom wordt 's middags gehaald

met de koets. De Tommy's rukken  goed op. Een gedeel-

te van Overijssel is reeds in goede handen. Moeder en

Leen gaan op bezoek naar Remy.

5 april 's Morgens H.Mis. weinig nieuws. Onze vrien-

den zijn nog 65 km van Bremen

6 april Eerste vrijdag, mogelijk de laatste die we in het

hoge noorden meemaken. Want ons verlangen wordt met

de dag erger, nu de verlossing nabij is.

7 april 's Morgens H.Mis. Drie maanden zijn de jongens

nu van ons weg. Zouden ze al op weg zijn naar

Limburg. Als ze kunnen wel.

Zondag 8 april, Beloken Pasen.H.Mis in het lokaal.

Lena Jacobs viert vandaag haar verjaardag. We brengen

een bezoek aan Menkemaborg. Daar is nog van alles te

zien van vroeger. In de tuin is ook een doolhof, afge-

maakt met heggen. Een hele toer als men er goed in zit

om er weer uit te komen. Nederland afgesloten. We

uiten onze vreugde door zang, beginnende met het

Wilhelmus, bij de familie Meijer, maar de oorlog is nog

niet ten einde. In Overijssel zijn luchttroepen geland.

Om Zwolle hevige gevechten.

9 april 's Morgens H.Mis. onze vrienden komen dichter-

bij; 20 km van Assen. Dus onze bevrijding is nabij.

10 april H.Mis. Lies is om half acht al hier met de

boodschap dat de moeder van meneer om ruim vier uur

overleden is. Post van Riek Cox, die het best maakt. 

's Avonds wordt Toon door de Duitsers een eindje mee-

genomen omdat hij vroeg: Heb je mij nog nooit gezien?

11 april 's Morgens H.Mis. Mooie heldere dag.

Hannover en Deventer zijn ook reeds in goede handen. 

's Avonds nemen we deel aan de voetbalsport. Het is erg

gezellig met zo'n stel bij elkaar.

12 april 's Morgens H.Mis. 's Middags gaan we naar

zee. Aan de zee op zich is niet zo veel te zien, maar de

omgeving, de dijken met de vele schapen is een pracht

gezicht. We genieten dan ook van de mooie natuur en

het prachtige weer. Als nieuws horen we vandaag dat de

Canadezen 40 km voor Groningen zitten. We zien met

ongeduld uit naar de dag van bevrijding. Hoe lang zullen

we nog hier zijn.

13 april H.Mis. Rooseveldt dood. Assen gevallen.

14 april 's Morgens H.Mis. het weer is niet zo mooi.

Groningen gevallen, wanneer wij?

Zondag 15 april 's Morgens gezongen H. Mis. Lies

wordt in Uskwerd gehaald met de koets en de oude

meneer Wijk. Lies heeft het erg eenzaam, vandaar dat ze

ook erg heimwee heeft. Als gezelschap gaat Wilmy mee

naar Uskwerd. 's Avonds bezoek van 25 personen. Goed

gezongen en plezier gemaakt.

16 april H.Mis. we horen van allerlei geruchten en we

weten zelf niet wat we moeten geloven. De Tommy zou

al in Uskwerd zijn. Was het eens waar. Piet jarig.

17 april 's Morgens H.Mis. een dertigtal Duitsers komt

hier aan en rust wat uit. Na de middag vertrekken ze

weer terug naar Uithuizen. An gaat vanmiddag maar

voor de voorzichtigheid te voet naar het

Noodziekenhuis.

18 april 's Morgens H.Mis. De gevangenen zijn uit

Duitsland hier gekomen. De zieken worden, een 13-tal,

ondergebracht in het Noodziekenhuis. Het is een hope-

loos geval zoals die arme mensen er uit zien. Hier wor-

den plannen gemaakt om morgen op weg te gaan naar

Limburg. Wat er van komt wachten we geduldig af.

Vanmiddag wordt Borkum twee keer door Tommy-vlieg-

tuigen beschoten. Het afweer schiet terug.

19 april 's Morgens H.Mis.. "s Morgens om half negen

vertrekken: oom Hub, Frans, Lies, An en de jongens van

Remy en van van Pinxteren. Ze gaan op de fiets naar

Limburg. Ze waren vandaag juist 3 maanden hier. We

hopen dat ook wij spoedig kunnen volgen.

20 april 's Morgens H.Mis. We horen mitrailleurvuur

vanuit Uithuizen. De bevrijding nadert. Even voor de

middag komen er gevechtswagens op de eerste afweg

naar Uithuizen. Deze schieten op Duitsers die nog in de

boerderij van Dijkstra zijn. De kogels vliegen in het

rond. We zoeken voorzichtig onze toevlucht tot de kel-

der. Even later vallen er 3 granaten in Uithuizenmeeden.

Helaas 6 doden. De Duitse soldaten kruipen door de

droge sloten. Om een uur of vier vertrekken de

Canadese wagens weer. Wanneer zouden ze terugko-

men? In Uithuizen zijn ze al bevrijd. We kunnen ze hier

horen juichen en ook de tanks kunnen we horen rollen

over de straat. Spoedig zijn ook wij aan de beurt. Van

vrijdag op zaterdag zijn we nog een uurtje in de kelder

geweest, vanwege enkele granaten.

Zaterdag 21 april: dag der Bevrijding

's Morgens om half tien rollen hier de tanks over de

weg naar Uithuizermeeden. We hollen allemaal naar bui-

ten en juichen en wuiven onze Canadese vrienden van

harte toe. Eindelijk, eindelijk, na zowat 5 lange jaren

daar op gewacht te hebben. Wanneer zouden we nu naar

Limburg kunnen? Zullen de anderen er nu al zijn? Hoe

zal het er daar uitzien? Het feesten zit bij ons niet erg

hoog. Toch zijn we nu van een grote last bevrijd. En we

juichen daarom maar mee.

Leve onze bevrijding.

Leve H.M. Koningin Wilhelmina.

Leve het Oranjehuis.

Leve heel de Koninklijke Familie.

Hiep, hiep, Hoera!!!

We willen in de middag nog naar het dorp gaan, maar de

feestvreugde is daar al gestoord doordat er een granaat

terechtkomt, 30 m. van de juichende mensen. Alle
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vreugde is weg en met schrik gaan ze ieder naar hun

eigen huis.

Het feesten wil niet erg vlotten. Want vanuit het eiland

Borkum schieten ze nogal eens met granaten.

Waarschijnlijk op de vlaggen die er hier en daar boven

alles uitsteken. Die verdwijnen dan ook gauw. Velen sla-

pen 's nachts in kelders.

Zondag 22 april. Vanwege de granaten is er 's morgens

geen H.Mis in het dorp, maar hier in de kamer. 's

Middags brengen we met z'n allen een bezoek bij buur-

man Meijer. De pater speelt enige vaderlandse liederen

op het orgel. Onder andere het  Wilhelmus. We zingen

uit volle borst mee. 's Avonds gaan we nog naar het dorp

met een hele sliert. Bij het gemeentehuis is het erg druk,

daar komen weer een heleboel auto's langs. Die gingen

allemaal op Roodeschool aan.

23 april. 's Morgens H.Mis. Het weer is schitterend de

oorlog kan zo best opschieten. 's Middags gaan we alle-

maal naar het dorp.

N.S.B. Slachtoffers te zien. We zien er echter maar één.

Een vrouwelijk persoon die ze kaal geschoren hebben.

24 april. 's Morgens H.Mis. moeder gaat vandaag naar

de familie Kessels, Roodeschool. Vandaag gaan we weer

stroop maken, voor de laatste keer want de bieten zijn

op. Een mooi tijdverdrijf.

25 april. 's Morgens H.Mis. feest van de H. Marcus.

Vandaag komt de stroop klaar. 's Middags zijn we op

weg naar Roodeschool geweest en hebben chocola

gehad van de Canadese soldaten. Heerlijk was dat!

26 april H.Mis. Er is sprake van dat de familie Remy

naar Limburg gaat, maar ze kunnen er nog niet komen.

Als we naar een andere gemeente gaan moeten we een

bewijs hebben, ook voor Uithuizen. Overal staan posten

van de O.D. (Orde Dienst). Nu zien we weer veel auto's

rijden, maar nu is het i.p.v. N.S.B. - N.B.S. (Nederlandse

Binnenlandse Strijdkrachten). Bremen gevallen.

27 april. 's Morgens H.Mis. vandaag is het weer uit met

het mooie weer. Het regent bijna de hele dag. 's Avonds

gaan we op bezoek naar Westerhuis, waar de familie

Peters uit Ottersum is.

28 april. 's Morgens H.Mis. 's Middags komt Giel

Roncken met een brief. Een brief uit Limburg! Uit

Well!!!. Het is Harry die schrijft. 9 april is hij en Fried

Kessels thuisgekomen. Van Jozef en Jan schrijft hij

niets. Thuis zag het er treurig uit. De kelder is uitge-

brand. De beste kamer met halve gang eveneens. Het

was niets meer dan as. De molen die op het dak stond

hebben ze er van af laten springen. Al de pannen kapot

natuurlijk. De kapel met de twee bomen hebben ze ook

laten springen. De kisten die we verstopt hadden, heb-

ben ze gevonden en leeggeplunderd. Verschrikkelijk. Er

was werk in overvloed: opruimen, tuin spitten, daken

dicht leggen enz. het fornuis had hij in een bunker

gevonden. Hij was al naar Sevenum, naar tante Anna,

geweest. Twee van de jongens hadden ze opgepikt en

waren nog in Duitsland…. Hij had daar 4 kippen meege-

bracht. Er zaten in Well zowat 50 mensen en er kwamen

er iedere dag bij. Waar zouden Jan en Jozef  nu zijn? We

kunnen nu ook weer terug schrijven naar Limburg. Die

brief blijft een halve week onderweg. Dus nu weten we

eigenlijk pas hoe de moffen er huis gehouden hebben.

Het zal ons niet meevallen als we weer thuis zullen zijn.

Toch gaan we er liefst zo gauw mogelijk naar toe.

Zondag 29 april. Vanmorgen hebben we Mis in de

Gereformeerde kerk. We gaan er met het rijtuig naar toe.

Het is regenachtig weer. De brieven voor Limburg geven

we nu af aan Roncken. Ze worden morgen naar

Groningen gebracht en dan zijn ze misschien dinsdag al

in Limburg. Gert Kessels komt nog even op bezoek.

Fried had geschreven dat er bij hen thuis sinds dat ze

weg waren gegaan, niet veel meer gebeurd was. 

's Avonds brengen we nog met z'n allen een bezoek aan

Brandsma, de buurman van hier. We horen daar nog de

Engelse berichten, de stem van Strijdend Nederland.

Vandaag hadden duizenden bommenwerpers voedsel uit-

geworpen boven Den Haag en Rotterdam.

30 april 's Morgens H.Mis. Vandaag viert Prinses

Juliana haar 36e verjaardag. De Canadezen zijn in

München binnengedrongen. Vrouw Kessels brengt nog

even een bezoek. We vernemen dat zondag a.s. 6 mei het

eerste transport geëvacueerden door de Canadezen naar

Limburg zal gebracht worden; wat bestaan zou uit boe-

ren (Praatjes). Hopelijk zijn wij ook gauw aan de beurt.

's Avonds gaan we nog even naar Meijer. Meneer Meijer

viert vandaag zijn verjaardag.

1mei.H.Mis.Vandaag is de meimaand begonnen. Deze

maand zal ons toch wel naar Limburg brengen. Ze ver-

wachten nu iedere dag de capitulatie van Duitsland.

2 mei 's Morgens H.Mis. om 12 uur krijgen we onver-

wacht bezoek van kapelaan Lebens. Ook hij is vol ver-

langen naar Limburg te gaan. Veel waren er al terug. Er

waren er al ongeveer 800 in de gemeente Bergen. Toon

Lenssen uit Arcen krijgt vandaag bericht dat ook hij naar

Limburg moet, omdat hij vakarbeider is. De radio vertelt

ons dat Adolf Hitler overleden is.

3 mei.  's Morgens H.Mis. Radio Oranje vertelt ons dat

vandaag Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana in

Nederland zijn aangekomen en ook dat Hitler en

Goebels zelfmoord gepleegd hadden.

4 mei 's Morgens H.Mis. moeder gaat om 9 uur met een

auto naar Groningen. Vrouw Kessels moet naar het zie-

kenhuis en nu gaat moeder mee naar grootmoe. 

's Middags brengt Albert een jong hondje, wat Frans

besteld had. Het is een lief beestje en we noemen hem

maar weer Polly. Om 6 uur komt moeder thuis. Vrouw

Kessels is ook weer mee teruggekomen. Grootmoeder

maakte het uitstekend.

's Avonds gaan we nog even naar Remy.

5 mei H.Mis.Dag der Bevrijding. Om 8 uur is geheel

Nederland bevrijd!!!. Alleen Noorwegen nog en dan is

het "Schluss". 's Avonds spreekt H.M. Koningin

Wilhelmina op de radio.

Zondag 6 mei 's Morgens H.Mis in de gereformeerde
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kerk. Het is erg slecht weer.

7 mei H.Mis. Vandaag is het schitterend weer. Vandaag

hoort men op de radio de algehele capitulatie van

Duitsland. De oorlog is dus uit! Een hele verlichting!

8 mei 's Morgens H.Mis. Vandaag 8 mei wordt gevierd

als nationale feestdag; dag der bevrijding. Er is dus

feest. Het hele dorp is versierd.

9 mei 's Morgens H.Mis. Ook vandaag is er feest. Om 2

uur is er kinderoptocht, die is goed geslaagd. Om half 8

optocht voor de groteren. Wij hebben hier ook een

wagen versierd. "Stoottroepen van Oude Dijk". Wij zijn

gewapend met hooivorken, bezems, een ragebol

enz…Achter ons aan kwam een zigeunerwagen. Die was

tiptop. Net echt! 

Duitsland V 3 was er ook bij:

En zelfs de Führer Adolf was er bij met het

hakenkruis op de arm. Zijn snor ontbrak

natuurlijk niet. Zijn lijfwacht bestond uit

een persoon met een bijl en vier van de

ondergrondse met Oranje om de arm. Het

was een mooie optocht. Ook was er een

wagen bij van: "Nederland voedt zichzelf". Daar waren

ze oliebollen aan het bakken. De optocht was goed

geslaagd.

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag.

H.Mis in de gereformeerde kerk. Het is een erg hete dag.

11 mei 's Morgens H.Mis. we horen nog maar niets van

de andere huisgenoten. Hoe zouden zij het maken?

12 mei H.Mis. Geen bijzonderheden.

Zondag 13 mei. We willen 's Morgens naar de gerefor-

meerde kerk gaan naar de H. Mis. Moeder is al weg op

de fiets. Pater Canutus loopt al vast een eindje op weg

omdat het tijd wordt. Wij gaan met het rijtuig. Vandaag

staat er een paard voor dat we er nog nooit in gehad

hebben. Het heeft angst voor het rijtuig en slaat op hol.

To en Leen zitten achter in, Toon en Wilmy voorin. Toon

trekt met alle geweld aan de teugels. De rechterteugel

gaat al direct kapot. Nu is er helemaal geen houden meer

aan. We snorren de pater onderhand voorbij. Toon

springt eruit. Zo uit het hoge rijtuig dat in volle vaart is.

Hij glijdt een paar meter op zijn schouder door het gras.

Hij wil het paard bijlopen en tot stilstand brengen. Maar

hij bezeerde zich bij het vallen. Nu zit Wilmy er nog

alleen voorin met een kapotte teugel. We roepen al tegen

voorbijgangers dat ze het paard stil moeten houden.

Maar het baatte niet en het paard holde maar voort!

Eindelijk, eindelijk verminderde de vaart en ging het in

gewone galop. Nu was het zo gebeurd. Dat was goddank

goed afgelopen! Dat waren angstige ogenblikken. Het

rijtuig wordt omgedraaid want met zo'n paard gaat het

niet verder. Nu is het te laat voor de kerk en daarom

leest de pater de H. Mis maar weer in de kamer. Het is

een snikhete dag, de zon brandt.

14 mei 's Morgens H.Mis. Er gaan al veel Limburgers

terug. Wanneer wij?

15 mei 's Morgens H.Mis.

16 mei H.Mis. Herman Remy komt van Groningen

terug. Misschien kunnen we gauw terug naar Limburg.

17 mei 's Morgens H.Mis. Moeder, Remy en Gert

Kessels gaan vanmorgen naar Groningen om een auto te

krijgen dat we weg kunnen naar Limburg. Grootmoeder

maakt het nog goed. Hier kunnen we geen auto krijgen,

die moet vanuit Limburg komen.

18 mei 's Morgens H.Mis. Remy komt vertellen hoe het

gegaan is op het evacuatiebureau. Daar worden ze van

de os naar de ezel gestuurd en komen niet verder. Er

komt een auto uit Limburg en haalt mensen op uit Venlo

en Arcen. Wij geven weer een brief mee naar Limburg.

Boerderij Bouman afgebrand.

19 mei 's Morgens H.Mis. Er gaan weer veel auto's met

evacués naar Arcen. Wij en Remy geven een brief mee

naar Limburg. Van Pinxteren, Zegers en Jan Gietman

komen nu op bezoek. Zij denken dat we de volgende

week wel naar Limburg gaan. 

Piloot    Een held in de lucht

Elke avond kan ik je horen

In je ronkend vliegmachien

Ik hoor de maatgang der motoren

Maar ik kan je zelden zien

Stien komt ook nog even op bezoek.'s Avonds gaan To

en Leen nog even naar Brandsma. Om een uur of 8 komt

opeens een broer van Jan Mulders, Joep. Hij zegt dat hij

moeder en Wilmy komt halen. De anderen kunnen nog

niet mee. Dat is spijtig. We moeten direct inpakken. We

hadden al wat klaar staan. Het overige pakken we ook

gauw in we nemen afscheid en weg zijn we al. Dat het

zo gauw ging hadden we nooit kunnen denken. We

zwaaien nog totdat we hen niet meer kunnen zien. We

hopen dat ook de anderen spoedig kunnen volgen en ook

de familie Remy en P.Kessels. We overnachten in  den

Hoorn bij de familie waar Karel Mulders ingekwartierd

was. We gaan laat naar bed en slapen 's nachts goed.

Zondag 20 mei Pinksteren, Naar Limburg!!!

Om 4 uur staan we al op. Na wat gegeten te hebben

wachten we nog tot de auto er is. Om half 5 vertrekken

we. Onderweg komt de familie van Eszen er nog bij en

de familie Baake uit Ayen. In Hooghalen knapte een van

onze banden kapot. Dat is even een oponthoud. We zijn

met drie wagens. Allemaal van de gemeente Bergen. We

zitten met ongeveer 25 op een wagen. Twee honden zit-

ten in een kistje. Polly ligt bij mij op schoot en slaapt.

Om een uur of 11 blijft een wagen achter en moeten we

wel een uur wachten. Het is onderhand warmer gewor-

den. Als de andere auto's er weer bij zijn gaat het weer

in vliegende vaart vooruit. We komen door steden en

dorpen, door weilanden en hei. Als we in Doetinchem

zijn merken de chauffeurs dat ze van hieruit niet de Rijn

over kunnen. Nu moeten we helemaal terug naar

Deventer! Wat een omweg. 80 km voor niets!!! We

komen door Arnhem. Wat een verwoesting. In de

Betuwe zien we ontzettende stukken; fruitboomgaarden

en daartussen een hoop steenbrokken wat eens prachtige

boerderijen geweest zijn. 

Führer
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1.3 Mia Arts (I)

NB: Na de oorlog is Mia getrouwd met

Toon Kortooms; de bekende schrijver van

vele boeken over het leven in de

Peeldorpen.

Zondag 17 september 1944 Nelly en ik zijn naar Horst

gelopen. Ik liep verder naar Griendsveen. 's Avonds zijn

er luchtlandingstroepen gevallen. Nijmegen, Mook en

Grave vrij. Hier zijn alle arbeiders weg.

18 september Gauw weer naar huis terug. Ja, de pont

ging nog. Ontzettend druk in de lucht.

19 september Militairen gekomen. Wij hebben een

zekere Oberfeldwebel Schenk.

20 september Weer Duitse arbeiders hier. Nu uit de

fabrieken van Elberfeld, Barmen.

21-22-23 en zondag 24 september Niets bijzonders

25 september  Mien en ik hebben met de trekker “slam”

gehaald. 's Middags met ons drieën in de sacristie geze-

ten. Jo heeft nog veel moeite moeten doen om vrij te

komen voor het werken aan de Maas. Alle vrouwen tot

45 jaar en de mannen tot 60 jaar moesten gaan werken.

26 september De vrouwen zijn teruggekomen van

Wellerlooi. Ze hadden geen schoppen genoeg. De man-

nen zijn 's middags teruggekomen en lopen nu door de

straten te flaneren. Ze weten niet eens wat ze moesten

doen. Wij hebben huisarrest. De Duitse arbeiders lopen

de hele dag op zijn Zondags en bepakt en bezakt door de

straat. Ieder ogenblik kunnen ze naar Duitsland terug

getransporteerd worden. Er zijn hier veel militairen

(Straflingen) en Duitse Arbeidsdienst (bewapend). Wij

hebben onze Oberfeldwebel vandaag al een week.

27 september Druk in de lucht. In de omtrek staat veel

afweer. Bij Smitsboer zijn militairen met rubberboten,

die de laatste Duitsers over de Maas moeten brengen als

de pont de lucht in is gevlogen. De pont in Bergen is

gebombardeerd. De Engelsen zijn in Vierlingsbeek.

Boxmeer is zo vrij gegeven. Helmond en Deurne zijn

ook vrij. Bij Arnhem wordt zwaar gevochten.

28 september Jo en Mien gaan te voet naar

Siebengewald, want hier is in de winkel bijna niets meer

te krijgen. Louisenhof en ontginning door vijf Engelse

jagers beschoten. Twee arbeidsmannen en 10

Arbeitsbuben gedood en velen gewond. Een munitieop-

slagplaats de lucht ingevlogen. Het brandde erg. 

29 september Och, och, nou hadden ze ons bijna te

pakken. Weer kwamen ze rond voor mannen en vrou-

wen, de Grüne Polizei. Heeroom maakte open. Door

verraad kwamen ze er later achter dat hier drie meisjes

in huis waren. Heeroom werd voor alles wat lelijk was

uitgemaakt. Wij vluchtten weer weg. Jo ook. Met drie

moesten we ons melden op het kasteel. Mien en Nelly

zijn gegaan, maar daar wisten ze van niets. Ze moesten

vanmiddag nog maar eens terugkomen. Niet meer

gegaan. Vannacht dachten we zeker dat onze

Oberfeldwebel ging vertrekken. Alles werd gepakt en

naar beneden gesjouwd. Van blijdschap hebben we van

half drie tot half vijf wakker gelegen, want … als ze zo

overhaast vertrekken, zijn de Engelsen in aantocht. 

't Was echter loos alarm.

30 september Anneke Koppers en ik zijn naar Bergen

gelopen. Daar was het precies zoals hier, alleen wat

rustiger op de straten. Op het Gemeentehuis zaten alle-

maal bruinen. 'n Veertig radio's hebben ze daar wegge-

haald, van de rest de lampen eruit gehaald en in elkaar

getrapt. In school is alles, alles, weggehaald. Bandieten!

Voordat we weggingen, liepen in de wei tegenover mijn-

heer Pastoor over de 100 koeien en er kwamen er nog

steeds de Maas over. In Bergen hoorde je volop het

schieten in Vierlingsbeek. Daar zitten de Engelsen.

Vierlingsbeek moest ontruimen. Alles hebben ze daar uit

de huizen gehaald. Het is gewoon bar zoals ze zich

gedragen. Maar we halen het terug!

Zondag 1 oktober Vandaag is het Zondag en totnogtoe

alles rustig. Anneke is met een Bescheinigung van de

Ortscommandant nog de Maas over. Een brief voor Toon

en Bèr heeft ze mee. In Arnhem heeft men de strijd

gestaakt. 't Ging te moeilijk. Van de 20.000 parachu-

tisten zijn er maar 2000 over, zegt men. Men noemt ze

helden van Arnhem en Oosterbeek. Het gaat toch wel

erg langzaam met de oorlog.

2 oktober Erg kalm vandaag. Om half negen is wel de

kerk van Vierlingsbeek in de lucht gevlogen. Nelly heeft

een brief van Bèr. Griendsveen was helemaal ontruimd.

Waar zal Toon zijn?!

3 oktober  Vanmorgen om vijf uur waren ze al volop

aan het schieten. Nu zijn ze nog bezig ('s avonds acht

uur). 't Heeft ontzettend gebulderd. Vanmorgen hebben

we volop ingepakt, want aan de overkant van de Maas

moet 't meer dan erg zijn, zoals ze daar tekeer gaan.

Meijel en Overloon zijn gevallen. Vandaag hebben we al

vier weken geen school.

4 oktober 250 koeien weer naar Duitsland gebracht. In

Rode Kruiswagens vervoeren ze de varkens. Dat de

Engelsen ze maar gerust bombarderen. 't Mooiste is nog

dat er dan geen enkele andere auto op de pont mag en

dat ook de Rode Kruisvlag boven op de pont wappert.

Voor de middag bulderde het erg, na de middag niet veel

meer. Men zegt dat de Engelsen (Canadezen) bij

Vierlingsbeek drie kilometer teruggeslagen zijn.

5 oktober Op het land erg kalm, in de lucht druk. De

treinen en stations hier aan de grens (in Duitsland) wor-

den erg beschoten en gebombardeerd. Kleren en linnen

ingepakt.

6 oktober  Met Jo naar Bergen geweest. Verleden zon-

dag hadden ze daar erg in angst gezeten. De granaten

waren over Bergen gevlogen. Enkele zijn ook in het

dorp terechtgekomen. Bij Thei Kusters achter is veel

stuk gegaan. Heel Bergen slaapt in de kelder. 't Was druk

in de lucht die middag. Een groep van 139, "Der

Himmel hängt voller Geigen" zei daar één van de mof-
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fen.

7 oktober Ontzettend druk in de lucht. Minstens 1500.

Stuttgart en omgeving gebombardeerd. Twee zagen wij

er naar beneden komen.

Zondag 8 oktober Je hoort geen schieten meer. Wel

gaat het druk de Maas over. Allemaal Duitsers. Op de

plaats bij de dokter zit alles vol munitie. 'n Gochse sol-

daat vertelde dat in Mook alles plat lag. Nelly is naar

Horst geweest vandaag. Ze vertelde daar dat de fabriek

van Toon helemaal kapot is. 't Huis misschien ook. De

hele familie zit in America. Morgen ga ik er naartoe.

9 oktober Ben vandaag naar America gefietst. Ze zaten

allemaal, behalve Moeder en Wout, bij de pastoor in

America. Ze menen dat alles, alles weg is. Woensdag, 27

september zijn ze al naar America gegaan. Daarvoor

hebben ze drie dagen en drie nachten in de schuilkelder

gezeten. De Engelsen hebben een nacht bij hen in de

trein gelegen. De volgende dag waren de Duitsers er

weer. Dat was van 27 op 28 september. Willem

Kuynders wist dat te vertellen. Toon zat met Frits en

Crit verstopt, toen ik daar aankwam. In Sevenum hebben

ze gisteren 500 man opgepikt en naar Duitsland

gebracht, in Helenaveen 300 en in America 40. Bartel

van Heugten ook. Een vader van 9 kinderen. 

Bij de Grünen op het kasteel heb ik de Bescheinigung

gehaald. In Meerlo moest ik bijna een uur aardappelen

gaan schillen, maar dat kregen ze toch niet klaar.

Vandaag hebben we geen schot gehoord. 't Schijnt dat

het stil is aan alle fronten.

10 oktober Alles kalm. Wij wilden naar Siebengewald,

maar 't regende erg.

11 oktober Jo en ik naar Siebengewald gefietst op vol-

banden.  Kalm. Wij  hebben geslacht.

12 oktober Nelly jarig. Zij zal deze verjaardag wel

nooit meer vergeten, want 't was een verschrikkelijke

dag. De pont is gebombardeerd, maar alle bommen kwa-

men in het dorp terecht en aan de molen. Drie bij

Mijnheer Kapelaan in de tuin, één voor Achten zijn huis,

één op Kwanten en Vos, verschillende in de Maas en zes

aan de molen dichtbij Wijers. Twee militairen dood.

Vrouw van Gellecom zwaar gewond. Joop Thissen en

Juffrouw Vullings en Bernadetje gewond. Zij liggen

allemaal in 't ziekenhuis. Verschillende lichtgewonden.

In Well allemaal de ruiten eruit, wij twee. Kwanten zijn

huis is onbewoonbaar. De pont is daarna nog twee keer

gemitrailleerd, nog niet geraakt. Venray ook gebombar-

deerd. Tante Bertha en Frans hebben niets meer. 't Schiet

en bombardeert aan die kanten geweldig. 't Schijnt dat

het offensief weer begonnen is. En bij Venlo en de over-

kant van de Maas wordt maar razzia gehouden. We heb-

ben vandaag geworst.

13 oktober 't Buldert geweldig, maar of ze opschieten

weet ik niet. Well weer gebombardeerd. Weer de pont

niet geraakt, maar Heuren zijn huis. 't Ziet er verschrik-

kelijk uit. Wel hebben ze nog alles uit de kelder kunnen

halen. 't Staat nu allemaal onder ons afdak. Wij vlogen

de kelder in. Heeroom kwam later. Frans kroop vanuit

de kamer in de kelder. Een Duitser gedood. Daarna nog

twee keer gemitrailleerd. Gennep, Heijen en Afferden

moeten evacueren naar Bergen, Siebengewald en Well.

14 oktober Wat heeft 't vandaag toch gebulderd.

Ontzettend gewoon. De pont twee keer beschoten. Wij

vliegen 's middags voor iedere vlieger in de kelder. Veel

mensen slapen al in de kelder. Heeroom en Frans hebben

er vanmiddag ook in geslapen. Vanavond brandt 't erg in

de Geijsterse bossen. Morgen (zondag) is er alleen

Heilige Mis om zeven uur en om half negen. Geen lof

en geen Hoogmis. Te gevaarlijk.

Zondag 15 oktober Venray gevallen. Vanmorgen kwam

Rein Geurts uit Bergen van de overkant af. Veel nieuws.

Vannacht zijn we drie keer op geweest. Twee keer voor

de vliegers, één keer voor de granaten. Af en toe vlogen

we allemaal de kelder in. Frans heeft in de kelder gesla-

pen vannacht. 

16 oktober Vannacht heeft Frans weer in de kelder

geslapen, wij in de keuken. Om 2 uur bulderde het

geweldig. Het front komt veel dichterbij. De familie

Kessels en Verkoelen zitten hier allemaal in de kelder.

Met 17 man gegeten. Onze Oberfeldwebel is met zijn

Straflingen vertrokken. Ze zeiden dat ze 5 km verder in

kwartier gingen, maar hier in Well nog kwamen werken.

Men zegt dat de Engelsen bij Afferden een brug over de

Maas aan het maken zijn.

17 oktober Oorlog, oorlog. Vandaag heeft 't geschoten,

gebulderd, enzovoort als nooit tevoren. De hele dag

blijft 't aan de gang. Vannacht sliepen we met zeven in

de kelder, met zeven in de keuken en Heeroom in de

slaapkamer. Drie keer zijn we de kelder in gevlogen

voor 't suizen en ontploffen van granaten. Overal in de

omtrek zijn er gevallen. Toen gingen we de kelder niet

meer uit. Niets hebben we geslapen. Vier keer is de pont

en 't afweer al beschoten. Horst is gebombardeerd. De

kerken in de omtrek zijn bijna allemaal weg. Nu alweer

Venraij, Oostrum en Horst. Waar de Engelsen zijn? We

weten van niets. Vanavond kwam Sjef Kerckhoffs even

van de Kamp af om ons bang te maken. Hij meent dat

wij naar Duitsland moeten evacueren. Allemaal zijn we

er vanaf.

18 oktober De Maas is ineens erg hoog geworden. Alle

prikkeldraad en loopgraven onder water. De Straflingen

komen niet meer werken. De Engelsen zitten voor

Wanssum. Vanmorgen kwam er een hele pont vol mili-

tairen naar deze kant toe. Verkoelen is weer naar hun

eigen kelder gegaan. 't Was te vol. Overdag hebben die

van Jans er nog ingezeten. 's Middags waren mevrouw

Verheijen en Sjef en een tante van Kessels er nog bij

toen de pont weer beschoten en gebombardeerd werd.

Bom op Drissen (veerhuis) gevallen. Granaten vallen

weer bij de vleet. 't Schieten is geweldig. Vrouw van

Gellecom is in Venlo begraven.

19 oktober Met zes op een matras geslapen in de kel-

der. Granaten vannacht erg gefloten en ontploft. Frans en

Toon ook bij ons geslapen. Vanmorgen moesten we eerst

evacueren. Om 12 uur weg zijn. Wat een consternatie
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was dat. Niets dan huilen en inpakken. Later mochten

we blijven.

's Middags half vier: Wij gebombardeerd. Twee bommen

voor het huis, één dichtbij de kelder. Onbeschrijflijke

angst gehad. 't Huis kapot, wij leven nog. Hard naar het

klooster gerend. Heeroom bleef daar, wij naar de dokter.

Gelukkig kunnen we daar blijven. Op Verkoelen zijn

huis is een bom gevallen en bij Karel Janssen ook. Bij

Herman Koppers in de kelder slapen we. 't Front is wat

rustiger. Oostrum en Leunen vrij.

20 oktober  Niets geslapen ofschoon we heerlijk lagen.

Vroeg opgestaan en naar ons huis toe. 't Ziet er ver-

schrikkelijk uit, maar de meubels enzovoort, zijn nog

bijna allemaal goed. Gauw, gauw hebben we 't één en

ander weggeruimd en toen weer naar de dokter. Frans is

naar het klooster bij Heeroom gegaan. Vanmiddag is de

pont vertrokken. Vreugde. Ze waren juist de draai om en

toen werd ze weer eens gebombardeerd. Ze brandde erg

maar 't was maar olie en de motor. Vannacht werd ze

verder naar Arcen getransporteerd. Toch hebben de

Engelsen hierboven Well gemitrailleerd. Afweergeschut

hier tegenover. Aan 't front erg stil. Af en toe een gra-

naat. Vanavond moest de dokter naar de Kamp. Gradus

Daemen door een granaat getroffen. Dood.

21 oktober Weer verder aan 't huis gewerkt 's morgens.

Wanssum twee keer door de vliegtuigen aangevallen.

Van alles hebben ze laten springen, tot de veerdam toe.

Aan 't front erg rustig. Granaten hoor je ook bijna geen

meer. Vanavond kwamen zes Duitsers aankloppen. Ze

moesten in de kelder slapen.

Zondag 22 oktober Net hebben we de roversbende

hier. Bij Karel Janssen, Van Soest, Lei Koppers, overal

hebben ze spul weggehaald en kapot gemaakt. We heb-

ben erge zorg over ons huis. Zouden we daar nu nog

moeten gaan slapen?! De spullen zitten er nog allemaal

in. In de kelders hier is goede stemming. Vanmiddag

eerst hier geborreld, later bij Koppers. Men zegt dat

Maashees, Venray, Oostrum, Leunen, Horst, Sevenum,

Baarlo vrij zijn. Hoe zal het met Toon en Bèr zijn?

Waren wij toch maar van die bende af. Vanmorgen kre-

gen wij allemaal de Heilige Communie en de Generale

Absolutie in de kelder bij Koppers. Je kreeg 't gevoel of

we leefden in de tijd van de Catacomben.

23 oktober  Aan de fronten is het buitengewoon rustig.

Gisteren ook al. Wel zegt men dat Bergen, Ayen en

Heukelom onder granaatvuur is geweest. De kerk van

Bergen moet helemaal stuk zijn. Hier kun je er niets van

horen. Vandaag leven we al een week in de kelder.

Vanavond zijn de meeste militairen alweer vertrokken.

24 oktober Vandaag Leen van Kempen jarig. Waar zou

ze zitten! Men zegt dat Gennep via Duitsland naar

Gendringen is gegaan. Rustig is het hier nog steeds.

Gelukkig maar.

25 oktober  Buitengewoon kalm geweest vandaag. Geen

schot gehoord. Alles van boven naar beneden gesjouwd

bij de dokter hier.

26 oktober Gisteravond zijn er granaten gevallen in de

Bosserheide. Bij Nath de Riet 'n granaat midden op de

tafel. 12 Man zaten er omheen. Niet ontploft.

Vanmiddag maakten ze ons blij dat Kleef en Köln geval-

len waren. Maar 't is niet waar, zegt men nou weer.

'n Was van zes weken gewassen. De Silo in Wanssum

ligt helemaal plat. De Duitsers zelf laten springen.

27 oktober Vannacht weer meer activiteit aan 't front

gekomen. Vanmorgen en vanmiddag floten hier de gra-

naten weer. In 't Leuken terechtgekomen. Daar staat veel

Duits geschut. Wij zitten nog steeds in de kelder. Toch

wonen er weer veel mensen in de keuken. Wel slapen ze

nog allemaal in de kelder.

28 oktober Granaten in de Bosserhei. Vannacht ook

activiteit aan het front. Den Bosch gevallen.

Zondag 29 oktober Vanmorgen naar de kapel in 

't klooster geweest. Er waren twee Heilige Missen bij

Meneer Pastoor in de kelder, twee aan de Molen, twee

bij de Zusters. Ter ere van Christus Koning was er 

's middags ook nog een aanbidding in het klooster. 

't Vliegt de hele dag erg. Soms wel een 40 jagers in de

lucht. Aan 't front rustig. Tegen de middag was meneer

Pastoor hier op bezoek. Hij was boos op de heilige Vitus

omdat hij de kerk van Well niet goed heeft beschermd.

Kerk 'n stuk kapot, de Kapelanie, de Pastorie, 

't Kerkehuis en 'n kerkmeester dood. De toren mag er

nog vanaf, maar werd daarbij de kerk nog meer bescha-

digd, dan lag de Heilige Vitus er bij de Pastoor uit.

30 oktober Gisteravond grammofoonmuziek gehad hier

in de kelder. Heel gezellig was 't. Vandaag is het weer

een rustige dag geweest. We hebben voor 't eerst bijna

de hele dag in de keuken gezeten. Men zegt dat de eva-

cués uit Afferden, Heijen en Siebengewald verder hier

naar toe moeten. Geijsteren en Oostrum zijn naar

Blitterswijck geëvacueerd. Waar moet 't toch naar toe.

Meijel en Liessel weer in Duitse handen. Tilburg, Breda

en Bergen op Zoom gevallen.

31 oktober 'n Rustige dag. Men zegt dat Venray en

Deurne weer in Duitse handen zijn. Venlo gebombar-

deerd een paar dagen terug. 't Moet vreselijk zijn zoals

het er daar uitziet. Brug niet getroffen. Ik hoor nu pas

dat America gelijk met Horst ook gebombardeerd is. De

school helemaal plat. 10 Doden. In de Pastorie moet

niets gebeurd zijn. Brief naar Toon geschreven.

1 november Allerheiligen. Vandaag en ook vannacht

de hele tijd granaten afgeschoten en neergekomen. Aan

de overkant van de Maas terechtgekomen. Mien is van-

daag naar Venlo geweest voor haar neus. Men zegt dat

Siebengewald moet evacueren naar Duitsland. Wim

Koppers en zijn familie zijn eergisteren hier in Well aan-

gekomen. 16 Dagen hebben die al geëvacueerd gezeten

op de Belt. Hommersum en Hassum zijn ook geëvacu-

eerd. In de Kloosterkapel zijn we naar de Heilige Mis

geweest. Vanavond waren Frans, Jo en ik even op 't

kerkhof, maar we waren zo weer thuis, de granaten flo-

ten over ons heen.

2 november Allerzielen. Akelige dag geweest. We kon-

den niet eens naar de kerk, de hele dag sloegen de gra-
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naten dichtbij in. Bij Schreurs, Vrede, Van Bommel en

Th. Derks 't huis kapot. Vanmiddag om half vier was 

't hier heel dichtbij te doen. We meenden zeker dat er

drie granaten hier midden op 't huis terechtkwamen. We

durfden niet eens te gaan kijken, zo bang waren we. 't

Huis van Koppers boven helemaal stuk. P. van Bommel,

Holla, K.Janssen, Sprenkels, Surgers, De Coöperatie en

G. Stevens. Twee granaten nog in de wei tegenover

Jacobs van de Brug. Twee granaten achter Van Sas. En

waarvoor is dit allemaal! Geen militair in 't dorp.

Vanavond komt meneer Pastoor hier plotseling aan. Uit

de kelder gezet, in beslag genomen door militairen. 't

Wordt steeds fraaier hier in 't dorp. Dan menen we dat

we 't ergste gehad hebben en dan wordt 't nog veel erger.

P.S. Gistermorgen pakten enkele militairen 't elleboogje

van de kachel weg en renden er hard vandoor. De dokter

hen met de fiets achterna. Hij bracht 't mee terug.

3 november H. Mis gehad bij Koppers in de kelder. Na

de Heilige Mis hebben Nelly en ik hier eerst al 't glas

opgeveegd en toen zijn we bij Koppers gaan helpen. 't

Ziet er verschrikkelijk erg uit en Thei is er helemaal

vanaf. Bijna de hele Hoenderstraat moet voor de

Duitsers uit de kelder. Aan de Rijksweg in de Bosserhei

ook vier gezinnen. Daar komt geschut te staan. Wat

moet 't toch worden! Wanneer is 't einde! De kelder hier

zit goed vol. Vannacht sliepen we bij Koppers met 23

man. Siebengewald hoeft niet te evacueren. Frans

Beerkens is Burgemeester. Hij en Weijs en nog enkele

grote boeren mochten blijven, per slot van rekening

mochten ze allemaal blijven. Als wij dat ook maar

mogen.

4 november Steeds druk aan 't front. Bij Koppers ziet 't

er verschrikkelijk uit. 't Hele bovenhuis kapot. De hele

dag zitten wij weer in de kelder. Toch zijn er geen grana-

ten geweest vandaag. Liessel en Meijel weer in Engelse

handen. Venlo weer gebombardeerd. Vele doden.

Mijnheer Pastoor is nog steeds hier. 't Allerheiligste staat

hiernaast in de kelder. De Kapelaan uit Afferden en

Zegers uit Bergen zijn hier geweest. In Bergen erg veel

stukken zegt men.

Zondag 5 november Vannacht en ook vandaag de hele

tijd frontvuur gehoord. De toren van Wanssum en

Geijsteren hebben de Duitsers vandaag laten springen.

Waar de Engelsen zijn weten we niet. Wat duurt 't toch

lang allemaal. Vannacht hebben Duitsers bij ons in huis

ingebroken. 'n Verenbed, een afwasbak, inmaak enzo-

voort, hebben ze gepakt. Nou slapen die van Kessels

weer in onze kelder. Heeroom gaat uit 't klooster weg.

Hij wordt bang boven de grond. De kanonnen uit 't

Knikkerdorp bij de Grote Wei hebben vandaag verschil-

lende keren geschoten. Bij Koppers liggen we nu mooi

met gordijnen van de mannen afgescheiden.

6 november Vandaag rustiger geweest aan 't front.

Slecht geslapen. Truus van de Pastoor was deze nacht

ziek. Vanmorgen vertelde men dat de Engelsen in

Gennep waren, verder in Geijsteren en op de Oostrumse

dijk. Of 't waar is? Vannacht heeft 't bij ons in de kelder

geregend. De modder hebben we eruit moeten scheppen.

Vanmiddag wilden de Duitsers onze kelder in beslag

nemen. Wij praatten met hen en lieten hen daarna de

kelder zien. Toen hoefden zij hem niet meer. Heeroom is

bij Kessels, maar gaat morgen naar de Kamp.

7 november Rustige dag. Anneke teruggekomen van

Grubbenvorst. America ontruimd. Waar zullen Toon en

de anderen allemaal zijn? Ik heb er echt zorg over.

8 november Vanmorgen om 10 uur kwam Truus

Kessels ineens, dat de Duitsers bij ons aan het inbreken

waren. Wij renden er alle vier naartoe. De kachel tussen

de twee kamers hadden ze er al uitgebroken. Wat waren

we toch kwaad. Ik was gewoon buiten mijzelf van

woede. Alles bij elkaar lieten ze de kachel toch staan en

gingen ze weg. Toen zijn we alvast beneden alles uit het

huis gaan halen en hebben we 't naar Kessels gebracht,

want in een leeg huis mochten de militairen de kachel

uit 't huis halen.

Mien had mijn vulpen verloren. Chris Jacobs bracht hem

mij vanavond. De jongen van Janssen (Brouwershof)

door 'n granaat gewond.

9 november Niets meer weggehaald bij ons.

Vanmorgen de kelder en boven alles leeggemaakt. We

kwamen tot de ontdekking dat onze schaatsen en schoe-

nen weg waren. Wie zal dat gedaan hebben! Ik geloof

niet de Duitsers. Vandaag weer een rustige dag. Behalve

nou vanavond. 'n Stuk of vier granaten zijn hier zo pas

in de buurt gevallen. Gisteren was de dokter in Bergen.

Daar kwamen onderhand dat hij er was wel 50 granaten

neer. Juist was hij buiten Bergen toen kwam de derde

aanval en ging de toren van de nieuwe kerk de lucht in.

Dokter de Meijer is met de Siebengewaldse geëvacueer-

den naar Gendringen gegaan. Hij moet weer terug zijn.

Vanmiddag is Huub Holla onder een Duitse auto geko-

men. Een been dubbel gebroken. Harry Timmermans is

door 'n granaat getroffen en moet bediend zijn. De

Kapelaan van Bergen moet ook door een granaat

gewond zijn. Een voet eraf.

10 november Vanmorgen ongeveer om half zeven, vie-

len er hier in Well weer een stuk of acht granaten. Wat

zijn dat toch akelige dingen. Zegers z'n huis stuk. Bij An

Kessels achter 't huis ook schade. De Kapelaan van

Bergen is gestorven. Te veel bloed verloren.

11 november Vandaag is Tony jarig. In huis was 't wat

drukker maar aan 't front is 't rustig geweest. Wel sloe-

gen enkele granaten in verderop. Onder andere in de

Band en achter Verzijl. Mijnheer Kapelaan is naar de

begrafenis geweest van Kapelaan de Boer. Hij is in

Siebengewald begraven. Zijn vader was er ook nog bij

geweest. Die was op de "Roepaan" in Ottersum. Wat is 't

daar toch verschrikkelijk voor. Hoe moet toch aan alles

een eind komen? 't Regent ook nog steeds en de Maas is

alweer flink aan het wassen.

Zondag 12 november  't Regent nog. Wat moet dat toch

worden. Van de oorlog hoor je niets. Mijnheer Pastoor is

nog altijd hier. Iedere dag hebben we Heilige Mis bij

Koppers in de kelder. Vanmorgen was 't er erg druk.
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Vanmiddag zijn Nelly en ik bij Drissen op bezoek

geweest. Die van K. Jansen zijn erbij. Men zei daar dat

er een groot konvooi aangekomen was in Antwerpen en

dat binnenkort 't groot offensief beginnen zou. Binnen

korte tijd zou Nederland bevrijd zijn.

13 november  Sterfdag van moeder. Zo rustig als deze

dag is het in lange tijd niet meer geweest. 't Leek wel of

er geen oorlog was. Anny van Stiphout is naar Wanssum

geweest. In Wanssum was 't erg druk met evacués. De

Duitsers waren ook bezig met mannen vorderen. Wat

moet dat toch worden. 't Elleboogje is hier van de buis

af, kwamen we straks tot de ontdekking. Nu zijn ze de

dokter toch te vlug af geweest.

An Kessels had heel veel linnen enzovoorts in haar

antieke kist bij Rich. Klabbers onder de vloer verstopt.

Die vloer hebben de Duitsers opengebroken en bijna

alles van An meegenomen.

14 november Aan 't front nog steeds rustig, maar nou

beginnen de Duitsers flauwekul te maken. Twee van ons

moesten op de Pastorie gaan werken. Truus en Jo gin-

gen. Jo deed 't woord en toen mochten ze toch weer naar

huis gaan. Vanmorgen gingen de Duitsers aan huis alle

inwoners opschrijven.

15 november Aan 't front rustig.Hier in Well niet rustig.

Alle mannen moesten zich melden aan de Pastorie. Dat

komt door die namen-opschrijverij. Nou kennen ze de

mannen precies. Ze moeten werken, bunkers bouwen.

Morgen zijn de vrouwen aan de beurt, zegt men.

16 november Ja hoor, wij zijn aan de beurt geweest

vandaag. Met vijf man moesten wij ons 's morgens al

melden op de pastorie. Truus, Anny, Mien, Nelly en ik.

Wij zijn er nog goed vanaf gekomen. Nelly was ziek

(verkouden), voor Anny zorgde Tonny, ik voor mezelf,

Mien en Truus bleven over. Truus moest bij boer Rijs

gaan werken, Mien haar weg brengen. Van vrouw Rijs

hoeven ze niet meer terug te komen. Dus ….

17 november Jo en ik zijn naar Siebengewald geweest.

Wat was me dat een tocht. Kletsnat en doodop kwamen

we thuis. Uit Siebengewald zijn er 2400 geëvacueerd

naar 's Heerenberg via Duitsland. Gisteravond kregen we

een pakje vol goede gaven uit Siebengewald. Aan 't front

wordt het weer actief. De hele dag heeft 't geschoten aan

de overkant van de Maas. 'n Heel groot offensief is

begonnen bij Aken en Metz. Leveroy, Grathem,

Baexem, Heythuysen, Haelen en Horn zijn gevallen.

18 november  Vandaag zijn er geweldig veel bommen-

werpers naar Duitsland geweest. Ik vind dat 't vandaag

niet zo geknald heeft aan de overkant als gisteren. Men

zegt dat hier niemand meer de Maas over mag. In Arcen

moeten 'n 1000 mannen van den overkant van de Maas

overgekomen zijn en als slaven Duitsland ingedreven

zijn. Sommigen hadden nog geen overjas aangehad.

Zondag 19 november Eergisteren hebben ze bij An

Kessels 't fornuis weggehaald. "Organiseren" noemen de

Duitsers dat. Rustige dag geweest.

20 november Rustig, maar de Duitsers gaan van alles

prakkiseren. Vanavond kwam een militair en nu moeten

Mien en Truus aardappelen gaan schillen morgen.

21 november Vanmorgen zijn Mien en Truus weg

geweest om aardappelen te schillen. Er was niemand.

Naar huis gegaan. 's Middags moesten ze komen. Met

twee uur aardappelen schillen waren ze er vanaf. Mien

hoefde van de Duitsers niet meer terug te komen.

22 november Wat hebben de kanonnen in 't

Knikkerdorp toch geschoten tegen de morgen aan. En ze

zouden nog wel vertrekken. Truus is ook niet meer gaan

aardappelen schillen. Niets meer gehoord. In Wanssum

gemeentehuis, kazerne, brug, huis van Braem in de lucht

laten springen.

23 november De Duitsers hier gaan vertrekken. Ze zou-

den vannacht al gegaan zijn maar ze hadden geen benzi-

ne. De bunkers werden weer allemaal afgebroken. Jo

heeft gestolen goed van ons uit de Kapelanie terugge-

haald. Aan de overkant trekken ze zich best terug. In

Wellerlooi moet 't verschrikkelijk zijn zoals ze  van de

overkant komen. Vanmiddag kwam er 'n stel hier over

de Rijksweg met twee kinderwagens en een kruiwagen.

Die Deutsche Wehrmacht. Venlo en vooral

Kaldenkirchen worden ontzettend bestookt door granaat-

vuur. De Engelsen zitten drie kilometer van Düren af en

drie kilometer van Venlo. Vanmorgen ongeveer om half

elf, vielen er ook granaten op de Kamp. Vanavond kwam

Jan Daemen vertellen dat 'n Jacobs uit Afferden getrof-

fen is en nog een jongen uit Afferden gewond. Verder

twee Duitsers bijna dood. In Bergen is Kuijpers uit

Afferden door granaten dood en Sjeng Schelbergen. 't

Water is verschrikkelijk gewassen. Verschillende mensen

hebben 't al in de kelder. Bij Drissen konden ze 't er nog

met pompen uit. Er is hier een vlot gekomen in de Maas.

24 november Renéneke jarig. Vanmorgen om half vier

werden we wakker. Water in de kelder bij Koppers.

Direct aan 't pompen. Om zeven uur direct hier aan 't

sjouwen gegaan. De kleine kelder helemaal uitgeruimd.

Uit 't schrobgat pompen we hier ook 't water. Horst en

Blerick gevallen. Nou hopen we maar dat Bér en Toon

niet naar Duitsland gevoerd zijn, dan zijn zij vrij.

Wanneer wij! Hier wordt 't steeds kritieker. Vanmorgen

zijn buiten 't dorp weer verschillende granaten gevallen.

Er zijn weer nieuwe Duitsers gekomen. Wel niet veel. 

'n Klein kanonnetje hebben ze gezet achter Rutten in de

tuin, bij An Kessels vlak voor de kelder en bij Ser

Kessels achter 't huis. In de kerktoren zijn ze gaten aan

het maken. Zouden ze er dan toch nog in kruipen! Straks

kwamen ze ons de berichten brengen. Meerlo gevallen.

In Venlo zijn ze aan de Maasoever. In Mülhausen over

de Rijn. Metz gevallen. Ze zijn in de Keulse laagvlakte,

Düren voorbij.

25 november Gisteravond kwamen An Kessels, Sjef en

Giel hier slapen. In hun portiek lag het vol munitie. 

Vandaag was 't weer een beroerde dag voor ons. Aan 't

front is 't verschrikkelijk druk geweest. De mitrailleurs

hoorde je knetteren af en toe. Veel granaten zijn er de

hele dag door gevallen. Om half vier kwam er weer een

aanval hier op de toren. We meenden dat er minstens

vier granaten hier op 't huis vielen, maar 't was toch niet
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zo. Wel weer bij Koppers hiernaast, bij Holla op de

straat, bij Sijberts, bij Schreurs en Th. Derks en de

Kapelanie. 'n Gat in de wijzerplaat van de torenklok.

Jammer dat ze de toren niet geraakt hebben. Vanavond

was de Luitenant hier en die zei ook dat de toren er

zeker aan moest. Wij hoefden niet te evacueren, alleen

als het hoognodig was.

De Maas is verschrikkelijk hoog en wast nog steeds. Wij

pompen om de twee minuten en lossen om 't uur elkaar

af. In de woonkelder is het water nog niet, maar van-

avond begint de vloer wel heel vochtig te worden. Wij

lopen allemaal op klompen of met de overschoenen aan.

Frontnieuws hebben we vandaag niet gekregen. In ieder

geval weten we wel dat 't front hier tegenover is. An,

Sjef en Giel zijn nog hier.

Zondag 26 november Nou, dit is me een verjaardag

geweest. Zo'n dag hebben we nog niet gehad. De hele

dag hebben we onder granaatvuur gezeten en dan alle

ellende met 't water. Eerst maar eens over de granaten.

Vanmorgen vielen ze al in alle vroegte. Albers hun huis

stuk. Om half twaalf ongeveer begon de aanval op de

toren. Wat hebben we 'n angst. We dachten zeker er valt

geen een op de toren. 38 Granaten waren er gevallen,

toen kwam de pauze. Vlug gingen er een paar naar de

keuken kijken. De toren stond er nog, maar je zag alleen

maar 't geraamte. Toen weer drie granaten en ja, toen

was hij er wonder boven wonder helemaal vanaf. Deze

keer pluim voor de Engelsen. Nog nooit hebben ze zo

goed gemikt. We waren erg benieuwd welke huizen er

nog bij stuk waren gegaan. En ook dat is wonderlijk

goed gegaan, geen een huis dat nog niet getroffen was.

Op de Kapelanie, Vrede en Achten hun huis, maar die

waren toch al stuk. De Kerk zelf heeft aan de Maaskant

veel geleden maar de wegkant gaat nog tamelijk,

ofschoon er toch 2 voltreffers in de kerk terecht zijn

gekomen. Tegen de avond vlogen weer de granaten.

Anny en ik waren bij Brauers. 't Deed lelijk hoor. Nu

van Pinxteren hun huis stuk. 't Schijnt dat alle huizen

hier eraan moeten. De Maas is verschrikkelijk hoog. Bij

Vos kun je nog net over 't trottoir. Hier in de kelders is

het gewoon hopeloos. Wij hadden ook nog een pompje

dat zo verschrikkelijk zwaar ging. Nu hebben we wel 'n

betere, maar je moet toch aan 't pompen blijven. Enfin,

we houden 't nog. Bij Koppers hiernaast kan 't bijna niet

meer. Die moeten met één pomp twee kelders leeg hou-

den. Morgen krijgen ze er misschien één pomp bij, ten-

minste als Brauers ze gemaakt krijgt. Bij Drissen is 't

meer dan erg. Die werken met twee grote pompen. 't

Water gutst eruit (gelukkig gaat de Maas iets aan het

vallen). 't Is nu ook twee dagen droog weer geweest. De

barometer begint ook te stijgen. Hij stond voorbije

dagen op 73.

't Front is hier tegenover of in Geysteren, we kunnen 't

slecht beoordelen. 't Wordt al langer hoe mooier. Nou

pas hoorde Anny boven lopen. De granaten vlogen ook

nog net. De dokter wachtte daar even op en ging toen

met Jo kijken. Duitsers waren juist een grote mand

inmaak van Mijnheer Pastoor aan 't wegsjouwen. Ze

schrokken toen ze de dokter zagen en gingen er met een

auto vandoor. De dokter praatte daarna met de schild-

wacht en die vertelde toen hoe het gegaan was. De gra-

naten waren gevallen (één hier vlak voor 't huis in de

Maas). 'n Tak z’n Drissen hun kastanjeboom) en toen

vluchtten die Duitsers hier 't portiek in. De deur stond

open en zodoende meenden die dat 't huis niet bewoond

was. Ze schrokken toen de dokter daar ineens aankwam.

27 november Vandaag was 't meer dan ooit 'n hopeloze

dag. Wat zijn we toch arme mensen. Midden in 't front

zitten we en dan nu met die Maas. 't Water is gewoon

bijna niet meer te houden. We pompen als gekken dag

en nacht. Wat we niet met die pomp weg kunnen krij-

gen, dragen we in emmers weg. Vanmorgen heb ik min-

stens 'n 50 emmers weg gesjouwd. Bij Drissen kunnen

ze 't niet meer houden. Nog 4 centimeter kan de Maas

wassen en dan stroomt 't bij hun door 't keldergat

binnen. Vanavond slapen de kinderen van Van Sas alvast

hier. De Maas wast nog steeds. Gisteren ook nog. Waar

't vandaan komt, weten we niet, 't is toch al drie dagen

mooi weer. De Maas stroomde vanmorgen al over de

weg bij Jacobs en vanavond ging ze ook over de dijk.

Wat moeten we toch aanvangen. Vanmorgen huilden we

allemaal van wanhoop en angst. Tot overmaat van ramp

kwamen er ook nog Duitsers bij Koppers in de kelder

voor mannen om te graven. Nico Kwanten hadden ze

weg zien lopen en die moest en zou komen. Holla von-

den ze in bed. Ze hebben gedreigd met de revolver en ze

deden toch zo lelijk. Wat was me dat toch akelig. Holla

en Thei moesten allebei mee. Thei is vrijgekomen.

Vannacht hebben de granaten toch lelijk gedaan. Veel

zijn er in de Maas gevallen. Wat zijn dat toch vreselijke

dingen. Ik heb er nog steeds ontzettende angst voor. En

als we nou toch boven moeten gaan wonen. 

Blitterswijck is vrij.

28 november  Wat moeten we toch beginnen, wat moe-

ten we toch beginnen. Aan 't front buldert 't gewoon. 't Is

dichtbij, de granaten fluiten en slaan in en de Maas wast

nog steeds. Bij Drissen stroomt 't de kelder binnen. Hier

staat de Maas voor de stoep. Nog 10 centimeter en dan

komt 't hier ook door 't keldergat. 't Is gewoon verschrik-

kelijk. Af en toe hebben we geen moed meer en moeten

we even uithuilen. Zullen we nu toch niet 't ergste gehad

hebben! We zitten midden in 't front en we moeten de

kelder ook nog uit als 't zo doorgaat. 't Regent ook

alweer. Totnogtoe konden we 't water sinds gisteravond

wel goed uit de kelder krijgen. Die van Sas hebben een

goed pompje meegebracht. We zijn hier nou met 20

man. An, Sjef en Giel zijn ook weer gekomen. Die heb-

ben toch wat gehad met hun kelder. Met emmers hebben

ze 't er twee dagen uit moeten scheppen. Alles wat An in

de kelder ingemetseld had, lag in 't water. Zielig

gewoon.

De Duitsers hebben de kanonnen die achter hun huis

stonden, nu midden op de weg gezet. Ze hebben de laat-

ste dagen niet meer kunnen schieten.

Straks is Frans nog even hier geweest. Hij had mij nog
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niet gefeliciteerd met mijn verjaardag. Hij vindt het nou

zo erg dat wij niet meer bij elkaar zijn. Hij kan voorlo-

pig ook niet meer komen vanwege de Maas en 't gevaar

voor schieten en granaten. Die schrapnels zijn ook zulke

akelige dingen.

Vanmorgen is hier een generaal met 't motorbootje naar

de overkant van de Maas gegaan. Hij is nog niet terug

gekomen. Men zegt dat de Duitsers alleen nog maar

Wanssum hebben. Maar arm Wanssum. 't Is gewoon ont-

zettend. Als wij dat toch ook nog mee moeten maken.

Zonet was Miep Koppers even hier. Ze huilde erg. 't Is

ook verschrikkelijk voor haar. 't Huis vol mensen, dat

water en dan Mama zo ziek. En wat moet dat worden als

wij uit de kelder moeten? Lief Heerke, help ons dan

toch!

‘s Avonds Dit schrijf ik echter vrijdag 1 december,

omdat ik 't steeds te verschrikkelijk heb gevonden om 't

allemaal op te schrijven. Ook nu zal ik dat niet doen,

misschien later als alles voorbij is. In 't kort zal ik 't

opnoemen. 't Leed dat wij erbij hadden kan ik onmoge-

lijk beschrijven. 't Was meer dan erg).

Om zeven uur kwam een majoor zeggen dat wij om

negen uur moesten evacueren naar Duitsland. We waren

gewoon radeloos, maar we gingen, door 't water, door 't

granaatvuur, naar de vijand zijn land. Onbeschrijflijk

was ons verdriet. Bij Pet Peters moesten we op alle

dorpsgenoten wachten. Twee rozenhoedjes hebben we

gebeden en als een wonder kwam ineens iemand in de

kamer zeggen: Wie wilde mocht op eigen verantwoor-

ding weer naar huis teruggaan. "We durfden het eerst

niet te geloven. We hebben gehuild van blijdschap. 't

Was een angstige tocht terug, maar we liepen zo licht.

Frans was ook bij ons. Half zes  's morgens waren we

weer terug en toen direct aan 't pompen.

29 november  Erg, erg druk aan 't front, vooral in 't

Wanssumse bosje. Vandaag pompen, hier en bij

Koppers. Ik dacht zeker, we halen 't niet meer, maar

vanavond ging 't ineens leeg. We zijn vandaag tot de

ontdekking gekomen dat ze vannacht verschrikkelijk

veel hebben weggebracht. Bijna al 't spek, koffie, suiker,

pudding enzovoort. Maar ja, als we maar hier kunnen

blijven.

30 november Ben erg moedeloos. De hele nacht gra-

naatvuur hier dichtbij geweest. 't Knapte geweldig. Bij

Koppers zijn ze 't water nog steeds niet meester. Twee

kistjes trapje nog onder water. Ze pompen en pompen en

dan wast 't water nog in de kelder. Troosteloos gewoon.

De Maas valt. We zijn allemaal zo moe. Dag en nacht

werken we. Vanavond kwam de hele kelder vol Duitsers.

De deuren moesten we open houden. Onderhand dat er

'n heel stel hier beneden zitten, haalt de rest boven van

alles weg. Twee hammen van Van Sas, de kinderwagen

van hier, onze fiets, enzovoorts. 't Is bar. Vanmorgen

zaten hier bij Drissen 15 Engelsen krijgsgevangen voor

't huis. Bij Drissen komen ook verschillende gewonden

en doden binnen. Vanavond is 't verschrikkelijk met 't

granaatvuur. Iedere keer als de Duitsers de motorboot

aanzetten, begint 't weer. Ze vallen bijna allemaal in de

Maas. De Duitsers moeten landmijnen gaan leggen aan

de overkant. Vanavond zijn ze bij Koppers 't water

meester geworden door 't pompen en te emmeren.

1 december  Vandaag is 't vreselijk met de granaten. We

durven nog niet meer naar buiten en uit de kelder. Twee

zijn er hier al op 't huis gevallen. Wat moet dat toch

worden. Heel Well is bijna al stuk en hoelang duurt het

toch nog. Soms is 't om moedeloos te worden. Om 't half

uur begint het minstens te knallen. De Duitsers vechten

nog steeds in Wanssum. Geysteren is opgegeven. Gaven

ze Wanssum toch ook op! Zolang zitten wij natuurlijk

onder granaatvuur, want de Duitsers trekken hier over

terug. En wat zal 't dan worden! Toch liever zó dan naar

Duitsland evacueren.

2 december We hebben in zo'n lange tijd niet meer zo'n

rustige dag gehad. Gisterenavond is het bruggenhoofd in

Wanssum opgegeven. Wat was 't me hier toch 'n drukte.

De Duitsers kwamen hier allemaal in de kelder, tot de

telefoon toe. Wij stonden ook de hele dag onder granaat-

vuur. 't Was verschrikkelijk gewoon, ontzettend. Op de

garage hier is er een gevallen en een hierboven de

wachtkamer. 't Zijn gelukkig geen grote geweest, maar 't

knapte geweldig, hoor. In Well zijn er verschrikkelijk

veel gevallen. Daar waren die Duitsers natuurlijk ook

bang voor en daarom kwamen ze hier, vooral in de kel-

der. We wisten alles wat er ging gebeuren  aan de over-

kant. Stoottroepen gingen nog naar de Engelsen. Die

wilden de Duitsers “verneuken”. Maar de Engelsen heb-

ben er geen kik voor gegeven, menen we. Onder kanon-

vuur liet men de Kooy, de Staay en de pont springen.

Dat mochten de Engelsen niet horen. We dachten dat we

wie weet wat te horen zouden krijgen, maar of 't nou

komt dat we de laatste tijd veel gewend zijn, ik weet 't

niet, maar 't kanonvuur was niet veel. De knal van de

Kooy was wel erg. Vannacht toen ik moest pompen en

de jassen ging halen die langs de trap hingen (want ze

jatten alles, alles) zat de hele kelder vol stoottroepen.

Bah, wat een kerels. De Majoor kwam ook nog even

opbellen en zei dat de terugtocht zeer goed "gelungen"

was. Toen nam hij de telefoon mee. Drie van de stoot-

troepen bleven nog zitten. Een met een vos om, ik ben

onderhand boven gaan kijken wat er allemaal wegge-

haald was, maar ik kon 't niet zien, Oh ja, toen de

Majoor nog hier was kwam Thei Koppers zeggen dat ze

in de fabriek aan 't inbreken waren. Ze mochten het niet

van de Majoor, maar hij had geen tijd om het te onder-

zoeken. Toevallig trof Thei hem weer op straat toen Thei

tegen de bende aan 't opspelen was en kreeg Thei een

fiets terug. De transportwagen en fiets waren al weg.

Hier hebben ze vannacht alle kruiwagens meegenomen.

O, 't is toch zo'n roversbende. Maar och arm, met krui-

wagens, kinderwagens en een paar gestolen fietsen moe-

ten ze terug.

De Kooy en de Staay brandt vanavond nog. De Kooy

ligt zowat helemaal plat. 'n Troosteloos gezicht is het.

Die van Tax zijn naar Wanssum geëvacueerd.

Granaatvuur is er vandaag niet meer over ons geweest.

Wel op de molen. Een wiek van de molen af, en op
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Krebbers en 't eierhuisje zijn er gevallen. De Maas valt

nog steeds. Ze is al bijna helemaal van de straat af. We

moeten nog wel dag en nacht pompen, maar 't is nou

toch wel veel lichter werken.

Gisterenmiddag zijn mijnheer Pastoor, Trina en Truus

weer van 't Wellsmeer naar hier gekomen. Zij maakten

ons eerst helemaal van streek dat we binnenkort toch

nog een keer zouden moeten evacueren naar Weeze,

Kevelaer enz. die mensen daar worden achter de Rijn

gebracht. Ik was er weer erg moedeloos van. Toch heb

ik nou weer alle hoop dat we het niet hoeven. Door

omstandigheden trokken ze ineens terug, misschien

omdat het front Kleef actiever wordt. Het zijn wel maar

veronderstellingen en we hopen in ieder geval. Hoe zul-

len we O.L.Heer toch bedanken als we hier mogen blij-

ven en als we nou van verdere rampen van de oorlog

bevrijd mogen zijn. Alvast voor deze rustige dag en voor

dat we dinsdagavond terug mochten komen. Veel dank

Lieve Heer. 

Zondag 3 december Vandaag Huub jarig. Vanmorgen

hebben we voor het eerst een H. Mis gehad. Er waren

natuurlijk niet veel mensen in de kelder, ofschoon het

erg rustig is.. Wel hoor je meer het front in het noorden.

Een jongen van Eickmans is naar Venlo geweest. Venlo

tot Velden is onder nevel. In Venlo moet het ontzettend

zijn. Vijf voltreffers granaten zijn al op het ziekenhuis

gevallen. Zouden ze in Venlo de Maas overtrekken? Hier

is het een rustige dag.

4 december Vannacht heeft het veel geregend; en over-

al doorgeregend. Dadelijk zijn ze de pannen op het huis

gaan leggen. Onderhand liet een Duitser in Martien

Drissen zijn overall en leren jas het vlot in de Maas

springen. De stukken vlogen de lucht in. Daarna kwam

van de Engelsen de aanval op de molen. Veel granaten

zijn er gevallen, maar de molen is ook helemaal in

elkaar. Zouden we nu nog veel granaten krijgen? Het is

niet te hopen, want als je allemaal ziet wat er hier in

Well stuk is. Haast huis voor huis heeft een granaat

gekregen. Vanmiddag hebben Nelly en ik 34 pond

paardenvlees gehaald bij boer Smits. Vanavond hebben

we er al heerlijk van gegeten. We zitten nog steeds met

het hele stel bij elkaar; Mhr pastoor met zijn familie, An

en Sjef met Giel en de familie van Sas. 's Nachts komen

Nelly en Finy Drissen ook nog slapen. Het kanonnetje

bij An gaat weg. Alle Duitsers hier in Well trouwens,

maar er komen nieuwe. Infanterie zegt men. Mhr.

pastoor wilde weer graag naar zijn kelder maar het hoef-

de nog niet. We moeten nog steeds pompen. Maar de

Maas valt toch nog. Eergisteren wilden 2 Duitsers nog

even naar de overkant van de Maas. Ze waren er nog

geen 4 minuten of daar kregen ze toch een vuur! Die

Duitsers terug. Kapot van zenuwen kwamen ze bij

Drissen aan. 

Hier over straat durven geen Duitsers meer te lopen. Wel

zitten er nog een paar achter de kerkmuur met een

mitrailleur.

5 december Vandaag is het zo'n rustige dag geweest als

we in lange tijd niet meer gehad hebben. Allemaal zijn

we er van opgelucht. Toen Sinterklaas en Zwarte Piet in

de kelder kwamen was het zelfs een vrolijke stemming.

Hoe zullen we het volgend jaar Sinterklaas vieren?

6 december Wij kregen ook een Sinterklaascadeautje.

Onze schoenen en schaatsen hebben we teruggevonden.

Ze lagen in de kast boven de keuken. Het is vandaag

weer heerlijk rustig geweest. 

Mhr pastoor zijn huis is vrijgegeven. Er zijn bijna geen

Duitsers meer in het dorp. Wel 8 bij ons in huis. Die

hebben wacht op het kerkhof. Mien en ik gingen nog

halen wat er in het huis was en toen vonden we de

schaatsen. We menen dat we front bij Kleef horen. Het

buldert in ieder geval in die richting. De Maas is van-

nacht weer 7 cm gewassen. We pompen nog steeds.

7 december Een zeer rustige dag geweest; alleen tegen

de avond vielen onverwachts 5 granaten hier in het dorp.

Een hier bij het veer. Nelly Drissen kreeg een scherfje

tegen haar voorhoofd. Gelukkig is het niet erg.

8 december Maria Onbevlekte Ontvangenis.  An

Kessels jarig. Vanmorgen hoorde Mien op straat dat

Heeroom door de Duitsers gehaald was op de Kamp.

Daarna kwam Piet Jenneskens om mhr. Pastoor te spre-

ken en ja, 't was waar.

Mien en ik zijn direct naar de Kamp gelopen. Helemaal

binnendoor, je mocht niet overal lopen. Duizend angsten

hadden we, maar vooral toch zorg over Heeroom. Hij

was niet bij Daemen. Gistermiddag waren ze hem al

komen halen. De hele middag had hij al bij Jenneskens

vastgezeten. 's Avonds was hij vrijgelaten, maar even

later waren ze hem weer komen halen. Arme Heeroom,

hij was er toch zo slecht aan toe geweest. Hij had geen

pas meer kunnen verzetten. Met kar en paard hebben ze

hem toen weggebracht. Vanmorgen om 6 uur was hij

weer even bij Daemen geweest. Kletsnat was hij

geweest.. De hele nacht had hij bij Rijk in de buurt in de

loopgraaf gewerkt. Schande van de Duitsers. Varkens

zijn 't gewoon om zo'n oude Priester te laten werken.

Toch berustte heeroom die morgen er helemaal in. Hij

was tenminste heel kalm geweest en had ook wat gege-

ten. Bij Daemen hadden ze hem droge kousen aange-

daan en laarzen. 's Middags zou hij weer komen maar

Mien en ik hebben tot half twee gewacht. Toen zijn we

hem gaan zoeken en moeite gedaan om Heeroom vrij te

krijgen. Eerst gingen we naar Valckx. De commandant

was er niet, maar wel een akelige, akelige vent van een

onderofficier. Bah,wat was dat 'n rotkerel. Ik hoop dat de

Engelsen die gauw in handen krijgen en hem goed villen

want meer verdient hij niet. Als ik hem maar eens in

handen kreeg. Ik zou hem. Resultaat hadden we natuur-

lijk niet. Toen gingen we naar Rijk. Mariet huilde toch

toen ze ons zag. 't was ook verschrikkelijk. En dit alles

om 7 jongens die over de Maas probeerden te komen en

toen overvallen werden door de Duitsers. Bij Rijk heb-

ben we ook z'n best gepraat maar die chef kon er niets

aan doen, zei hij. Heeroom was nergens te zien en de

Duitsers wilden niet zeggen waar hij was. Met 'n zwaar

hart gingen we naar huis terug. Hier gingen we direct



40

naar 't Lof bij Koppers in de kelder. 't werd voor

Heeroom en de jongens van de  Kamp opgedragen. De

jongens van de Kamp zitten ook a11emaal vast en moe-

ten 's nachts werken.

Wat granaten betreft is het hier in het dorp rustig

geweest. Wel vielen er verderaf en langs de Maas hoor

je geknetter van mitrailleurs.

9 december Vanmorgen was Anneke Daemen hier.

Heeroom was gisteravond vrijgekomen. Zij en veld-

wachter Wilbers waren hem om een uur of acht in een

bunker gaan halen.maar wat die arme heeroom allemaal

mee heeft moeten maken. 's Nachts was hij verhoord

geworden. Als een beest hadden ze heeroom behandeld.

Hij kon het niet eens allemaal navertellen. Men verweet

hem dat de jongens bij hem gebiecht hadden en dat hij

zodoende in verband stond met de Engelsen, wat natuur-

lijk grote onzin is. Men heeft heeroom geslagen en hem

later de deur uitgesmeten. Zo'n volk meent nog te win-

nen en dat God met hen is. Woorden kan ik er niet voor

vinden. De grootste scheldwoorden zijn nog te goed

voor die varkens. Bah, als ik dat pestgezicht van die

onderofficier weer voor me zie. Laat staan hoe de rest is.

Op de Kamp zijn ze wel gezegend hoor. Maar die jon-

gens moesten ook klappen hebben om niet eerst beter uit

te kijken. Heeroom heeft weer de hele dag moeten wer-

ken zonder iets te mogen eten. Gelukkig had hij een paar

goeie Duitsers bij zich (wat je dan goeie noemt) en die

gaven hem eten uit hun eigen etensketeltje.

Af en toe stopten ze ook heeroom zijn pijp. Heeroom

heeft een loopgraaf gemaakt van 7 m lang en 1½ m

diep. We staan er verwonderd van dat hij dat gekund

heeft. Maar wat zal hij blij zijn dat hij nu vrij is. het is

toch ook bar dat hij zoiets op de Kamp mee heeft moe-

ten maken.

Vanavond is er weer activiteit. Er vallen veraf granaten.

In Wanssum is het toch zo stil. Het is net of er geen

mensen meer wonen. We hebben een varken gekocht.

De dokter en wij konden samen het spek delen, dat de

Duitsers ons allemaal afgepikt hebben en de rest doen

we allemaal samen. We zitten nog steeds met het grote

huishouden.

Zondag 10 december Wat heeft het vannacht toch

geregend. Gisteren ook nog gesneeuwd. De Maas is

weer aan het wassen. Ik geloof dat we het water voorlo-

pig niet kwijt raken. Granaten zijn er gevallen in het

Elsteren. Duitse, zegt men.

11 december.   De Maas is nog 'n beetje gewassen.

Vannacht heeft 't weer geregend. Gisteren kwamen de

Duitsers weer rond voor mannen. Eerst waren ze hier

om mhr. pastoor en de dokter te spreken. We hadden

alweer grote schrik voor evacuatie. Gelukkig was 't dat

niet, maar mhr. pastoor en de dokter moesten  de man-

nen in het dorp opgeven. Dat deden ze natuurlijk niet.

De mannen moeten de openingen dichtmaken waar de

vijand de Duitsers kan zien. Maak maar dicht van

Drissen tot bij de kerk enz, enz. Die Duitsers zijn af en

toe knats-gek.

Vanavond hebben ze 'n paar wegen laten springen.

Tussen Karel Janssen en mhr. pastoor, bij An Otten en

de Liensebrug. Morgen komen de veerdam en de brug

bij Jacobs aan de beurt. Ik zeg 't je dat 't hier knalde. De

stenen vlogen hier op 't dak.

Men zegt dat Bergen tot bij van Rhee voor vanavond 7

uur moet evacueren. Ook Velden en Steijl. 't Schijnt wel

dat er iets op komst is van de overkant. Vanmorgen is

Wellerlooi gebombardeerd.Zestien bommen moeten er

gevallen zijn.  Ik heb nog altijd vergeten te schrijven dat

de Duitsers stelen als raven. Alles kunnen ze gebruiken.

Je snapt 't gewoon niet. Vanmorgen waren ze aan van

Sas zijn sportwagentje aan het knungelen. Er was ook

nog een wiel van stuk. Toch wilden ze 't meenemen

maar Johanna stak er een stokje voor. Bij mhr. pastoor is

bijna alles weggehaald en als An Kessels niet altijd naar

huis was gegaan was daar ook alles weggehaald. 

We hebben vandaag geworst.

12 December. Van Bergen is helemaal niet waar. Wel

moesten enkele mensen het huis uit voor Duitsers maar

dat is hier ook al zo vaak gebeurd. Die van de Rijk

moesten ook het huis uit.

De brug en ook de veerdam hebben ze vanavond niet

laten springen. Vanmorgen zijn er hier veel granaten

overgekomen naar Wanssum.

13 December. Vanmorgén zijn Mien, An Kessels en

Nelly naar Heeroom gewandeld. Heeroom maakt 't nu

gelukkig weer goed. Jo en ik zijn naar de Kleine Wei

geweest: tarwe halen. Onderweg troffen we de dokter

aan in gesprek met twee van de Grüne Polizei. De dok-

ter heeft alles op moeten geven hoeveel inwoners hier

waren, hoeveel zieken; ouden en gebrekkigen, hoeveel

kinderen onder de 10 jaren. Als het maar niet voor eva-

cueren is. Engelsen kom toch gauw. Bergen heeft toch

moeten evacueren maar ze zijn niet gegaan. De soldaten

hadden zelf gezegd dat ze zich maar moesten beroepen

op de Führer. Na 'n uur kregen ze dan ook aanzegging,

dat ze konden blijven. Men zegt dat Velden, Venlo en

Steijl tot in Kaldenkirchcn zijn geweest en toen weer

terug hadden mogen gaan.

14 december. Weer met Mien naar de Kleine Wei

geweest en naar de molen. De Duitsers waren aan het

rondgaan en schreven alle mannelijke personen op van

16-60 jaar. Ze zeggen dat het voor een groene Ausweis

is. Of het waar is? Verschillende mensen zijn er dan

ingelopen. Gisteravond was er een Duitse officier hier

en die wilde met enkele jongens over de Maas. De jon-

gens mochten dan aan de overkant blijven. De dokter

vroeg hij ook om mee te gaan. Die Duitser was aange-

trouwde familie van de baron en had vele goede beken-

den aan de overkant volgens zijn zeggen. De dokter zal

zich niet branden. Gisteren toen wij van de Wei afkwa-

men waren er ook twee Duitsers die de Maas over wil-

den. Ze zagen er erg schurkachtig uit. Vanavond vertelde

men hier dat er groot alarm onder de Duitsers was. De

Tommy zou in Venlo met luchtlandingstroepen doorge-

broken zijn. Als dat toch eens waar was!

Er is wel weer meer activiteit. Het wordt trouwens ook
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goed weer. Vanmorgen was er mist, tegen de middag

scheen de zon volop. Vanmorgen wilden 6 Duitsers met

een bootje naar de overkant, maar ze hebben het toch

niet gewaagd. Hier in Well meent men dat er weer men-

sen wonen in Wanssum. Ze horen dorsen en vanavond

had Finy Drissen ook een hond horen blaffen. De trein

hebben ze vandaag ook 3 keer horen rijden. ( Bleek

later, dat de Engelsen dit deden met een geluidsinstalla-

tie om de moffen op een dwaalspoor te brengen).

15 december. Vanmorgen vielen er enkele granaten.

Men zegt, dat 't Duitse zijn. Een is bij Wolbertus achter

tegen de muur aangekomen, dus 't moet wel waar zijn.

De Duitsers zijn nog steeds versperringen aan 't maken.

Tussen Mhr. Pastoor en An Kessels hebben ze wel 6 tot

8 bomen laten springen. Ze vernielen hier alles wat mooi

is. Vanmiddag zijn Wilmy, Mien, Nelly en ik bij An

Kessels  gaan pompen met de brandspuit. In een uur tijd

hadden we al het water uit de kelder. Er stond 24

cm.water in.

Vanmiddag vielen er veel granaten. Men zegt in de bos-

sen tussen de Kleine Wei en Grote Wei.

16 December. Ze zagen toch de hele laan weg bij mhr.

Pastoor en An. 't Is meer dan bar! Al 't mooie van Well

gaat weg. We vergeven dat de Duitsers nooit. De

Engelsen blijven ook veel te lang weg. We zitten al meer

dan 10 weken in de kelder en hoelang zal 't nog duren. 

't Is ook steeds zo'n slecht weer. Telkens maar regen,

regen. De boten hier in de tuin worden iedere morgen

geïnspecteerd. Vanmiddag hebben ze er eindelijk alvast

2 meegenomen.

Zondag 17 December. Vandaag zijn de Engelsen werke-

lijk actiever geweest.  In de verte hoor je de hele tijd

gebulder. De Duitsers zijn ook actiever geweest, er zijn

zelfs enkele Duitse vliegtuigen geweest. Men zegt, dat

ze Venray gebombardeerd hebben. De Maas is  voor 't

eerst flink gevallen. 15 cm.vannacht.Wij pompen nog

steeds stevig. We zijn ook nog altijd met 21 man. 't Is

verschrikkelijk druk.

't Rustigste zit je nog in de apotheek alleen is 't daar erg

gehorig. Tonny en ik zijn tenminste verschillende keren

naar de keuken gevlogen. Luitenant Bender heeft 'n

bevel uitgevaardigd. Wij mogen niet meer naar Elsteren

toe en naar de Broekstraat. Er wordt bij overtreding met

scherp geschoten. De mannen tussen 16 en 60 jaar moe-

ten zich morgen om half negen melden op 't kasteel. Ze

moeten bijl, schop en zaag meebrengen. 't Schijnt dat de

hele laan eraan moet. Rotzak.

18 December.  Verschillende  mannen hebben zich

gemeld. Ze moeten graven daar bij 't kerkhof,

enz..Vanmorgen was ik even bij van Pinxteren. Ze ver-

telden daar dat Horst-America niet geëvacueerd was en

dat daar ook niets gebeurd is. Heerlijk zou dat zijn. Men

zegt dat de Duitsers een offensief zijn begonnen, 15000

parachutisten hebben ze bij Luik uitgegooid. De Maas is

veel gevallen. 

19 December. Vandaag zijn er veel granaten gevallen

vooral daar bij de molen. De dokter heeft geluk gehad.

Hij kwam zuster Johanna tegen en praatte daar even

mee, anders was hij juist op de plaats geweest waar die

granaten vielen.

20 December. Vanmorgen en vanmiddag granaten op

het dorp. Miet Krebbers-Drissen erg gewond aan 't

hoofd. Zij is naar 't ziekenhuis in Kevelaer. Hopelijk

komt ze er nog door. Anneke Sijberts kreeg een scherf

door de linkerarm. Die heeft de dokter er nog uit kunnen

halen. Men zegt, dat 't komt, doordat de Duitsers steeds

nog naar de overkant gaan. Vanmorgen waren ze er weer

met 12 geweest en toen kregen ze eerst pantservuur aan

de overkant en later nog hier. 't Motorbootje hebben ze

kapot geschoten.

21 December.  Vandaag was het een rustige dag.

Heerlijk gewoon. Wel zijn de berichten niet erg schitte-

rend. De Duitsers zijn op een front van 100 Km.doorge-

broken in Luxemburg. 30 Km zijn ze nog van Luik af.

Wat moet dat toch worden? Men zegt wel dat de

Engelsen er zich niet veel van aantrekken. Düren is

gevallen. 'n Geluk is dat we niet meer hoeven te pom-

pen. De fam. van Sas is vertrokken.

22 december. Vandaag hebben we op de pastorie

gewerkt. We begonnen met de kelder leeg te pompen.

Toen zijn we aan het poetsen gegaan, maar het water

gaat er weer vlug in. Nelly en ik waren juist in de bij-

keuken bezig toen er een granaat vlak bij ons viel. We

renden de kelder binnen. Er zijn er erg veel gevallen. Bij

de Coöperatie 2 doden, verder nog nog 3 gewonden bij 

't Ericavoetbalveld. Gepoetst hebben we verder niet

meer. 's Avonds om half zes kwamen weer granaten en

vee1 ook. Op Leo Koppers zijn huis ook een. 

De Duitsers zitten nog 22 Km.van Luik af. 't Is toch bar.

23 december.  Vanmorgen kwamen twee Duitsers met 'n

lijst en schreven de mannen, vrouwen en kinderen op.

Ze zeiden dat dat was voor eventuele evacuatie als hier

"Kampfgebiet"werd. Als we toch maar niet hoeven. 't Is

de grootste ramp die ons kan overkomen lief Heerke

help ons. Mien heeft alleen Jo opgegeven en ook nog als

"Witwe". Om 'n uur of twaalf vielen er weer granaten

hier op 't dorp. Welke huizen allemaal getroffen worden

kan ik niet eens meer bijhouden.

Zondag 24 December. We zitten aan de vooravond van

Kerstmis. Wat leven we toch in 'n tijd. Wie had zich dat

toch zo voorgesteld. En toch houden we de moed er nog

maar in. Als we maar hier kunnen blijven dan mogen we

nog niet eens klagen. Vanmorgen hebben we met enkele

meisjes geoefend om in de H.Mis te zingen morgen-

vroeg. Vannacht hebben we om 12 uur de nachtmis

onder elkaar. De fam. Drissen alleen komt er maar bij en

dan natuurlijk allemaal die bij Koppers in de kelder zijn.

Vanmorgen toen wij aan 't zingen waren vielen er weer

granaten. Een hier tegen de gevel van van Sas. De ruiten

in de apotheek weer helemaal stuk. Wat. zouden die gra-

naten hier in Well toch allemaal moeten. 't Zijn  wel

allemaal kleine, maar met ontzettend veel splinters. 't

Weer wordt voor de Engelsen heel gunstig. Twee nach-

ten heeft 't al gevroren.Deze nacht zelfs hard. Overdag
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volop zon. Gisteren was 't toch zo'n heerlijk weer. He,

anders was Toon gisteren met de fiets gekomen.

Vandaag waren we dan allemaal heerlijk gaan wandelen,

morgen Kerstmis, overmorgen misschien schaatsen en

dan nog 'n hele tijd samen vakantie. Verdomde oorlog!

Maandag 25 December. Kerstmis in de kelder. Nooit

zullen we deze Kerstdag vergeten. Vannacht hadden we

om 12 uur de nachtmis in de kelder. Ondanks alles

bevoorrecht O.L. Heer ons toch. Tot 12 uur zijn we

gisteravond opgebleven en toen gingen we naar onze

Kerk. Holla, die van Heuren en Thei Koppers zongen de

H.Mis. Eerst zongen ze met damesstemmen meerstem-

ming "Stille Nacht". Allemaal gingen we te Communie,

behalve Wilmy. Zij had per ongeluk wat kaarsenwas

ingeslikt. Na de H.Mis zongen we allemaal "De

Herdenkens".  't Was echt mooi.

We aten  een geroosterde snee met merg en toen naar

bed. Om 8 uur en 9 uur 's morgens was er weer 'n

H.Mis. Om 8 uur hebben we meerstemmige kerstliedjes

gezongen en om 9 uur "Puer Natus Est". Wat kerk

betreft hebben we echt 'n mooie Kerstmis gehad.

Ondanks de oorlog. En toch was 't een Kerstmis vol

heimwee. Toon zal ook wel veel aan ons gedacht heb-

ben. Waar zal hij toch zijn? Vanmorgen juist toen Frans

hier was vielen er granaten in 't dorp. En dat op 't

Vredesfeest. De hele nacht zijn trouwens de mitrailleurs

gegaan. Hier in de tuin is ook een granaat gevallen en

bij Koppers tegen de muur aan. Vanmiddag hebben we

een heerlijk kerstdiner gehad. Gans met appelmoes. Na

de middag zijn we met ons vieren naar Anneke en Leo

geweest. We moeten blijven eten. 'n Fijne schotel had

Anneke klaargemaakt. 't is vandaag prachtig vriesweer

geweest. Volgens de berichten zou er dezer dagen de

grote slag geslagen worden, misschien nog wel deze

Kerstdagen.

Waar zou dat zijn? 't Schijnt in België. Bij Luik moeten

80000 Duitsers ingesloten zijn. De Duitsers moeten 80

Km opgerukt zijn in Luxemburg en België. Aan de

molen hadden ze weer goeie zin door de berichten van

gisteravond. Vanavond is Hans Essers weer teruggeko-

men van 't zuiden. Voor 7 weken terug is Hans hier ver-

trokken. Hij kon niet door het front heen in 't zuiden. De

Engelsen zitten voor Sittard-Susteren. Daar moet 't front

op en neer gaan. Sittard moet door de Engelsen geëvacu-

eerd zijn en Susteren door de Duitsers. Waar zullen

Mariet en Willy zitten? Langs de hele Maas moet 't er zo

uitzien als hier.

26 December 2e Kerstdag.  Gerard jarig. Hoe zal 't

met hem zijn? Mij dunkt hij heeft veel zorg over ons net

als wij over hem. 

't Is 'n akelige dag geweest. Om half een ongeveer kwa-

men er veel granaten. Liefst in drie groepen. Telkens

meende je dat 't afgelopen was en dan begon 't weer. Bij

de eerste groep waren er 3 gewonden. Twee van van

Pinxteren en Dien Derks. Ze kwamen hier naar de dok-

ter om verbonden te worden. Met 8 man waren ze in de

keuken er mee bezig toen 't weer begon. De eerste viel

vlak hier voor 't raam. 't Knapte geweldig en 't was in de

kelder 'n ware paniek. We dachten zeker dat erboven

erge ongelukken gebeurd waren. Gelukkig, of liever

wonderlijk was 't niet zo. De dokter had alleen 'n

schrammetje, Damming 'n splinter en Sjef 'n heel klein

splintertje. De moeite nog niet om op te schrijven. 't Had

gewoon verschrikkelijk kunnen zijn. De splinters van de

granaat zijn allemaal naar een kant, naar de buitenkant

gevlogen. Geen een de keuken in. Wel veel glas vloog

naar binnen. O.L. Heer heeft werkelijk goed voor ons

gezorgd. De gewonden zijn verder beneden in de kelder

verbonden. 's Middags moet er nog 'n manneke uit 't

klooster verbonden worden. Hij had 'n scherf in de hand

gekregen. Overal zijn de granaten gevallen vandaag en

veel ook. In 't Leuken Toon Rutten dood en twee solda-

ten. Hier is 'n boot doorzeefd van gaten. Mhr pastoor is

vanavond vertrokken. 't Heeft heel wat geheten. Het naar

de pastorie sjouwen was zo gevaarlijk. Ik had tenminste

iedere keer ontzettende angst als Nelly, Jo of Mien weg

waren. Je hebt ook werkelijk schrik om boodschappen te

doen. Die dingen zijn er voor we 't weten.

27 december. Vannacht heeft 't hard gevroren. Overal

ijs. Wij hebben de hele dag angst gehad voor granaten.

Om half twaalf zaten we al allemaal in de kelder en

durfden er nauwelijks uit te komen. Om half vier begon-

nen ze. Tot 5 keer toe vielen er samen 72 granaten over

't hele dorp. Een jongen van Piet Klabbers, Sjef, was

hier op de Hoenderstraat, juist bij de tuin. Hier in de tuin

viel de eerste. Hij is nog tot bij Broekmans gelopen en

na 't schieten kwam hij nog alleen naar de dokter.

Hij had eventjes 8 wonden. 6 aan zijn achterwerk, een

aan de arm en een aan z'n hand. De grootste scherf kon

de dokter er jammer genoeg niet uit krijgen. 't Was een

flink kereltje. Hij lag hier beneden in de kelder boven op

de  tafel. He, als er toch maar vast geen ongelukken

gebeurden.

28 December.  Bij het klooster zijn gisteren ook grana-

ten geva11en. Een er bovenop. Op Lenssen hun huis ook

twee. Nou beginnen ze in de buurt van ons huis.

Vannacht is mevr. Koppers gestorven. Ik vind 't ver-

schrikkelijk voor Miep en  Jan. In een half jaar tijd hun

Vader en Moeder verloren. Vandaag zijn er niet veel gra-

naten op het dorp gevallen.

29 december.  Je hoort gebulder in 't Noorden. Front

Kleef wordt actief. Of 't wat uit zal werken moeten we

weer afwachten. Zo vaak meenden wij dat het daar zou

beginnen, maar steeds was het niets. En wij menen alle-

maal, dat wij 't van die kant moeten hebben.

Vanavond zijn An en de jongens weer naar hun eigen

huis gegaan.

30 December. 't Buldert af en toe werkelijk in 't

Noorden. Hé, a1s 't daar nou toch eens opschoot. Men

zegt wel dat ze doorgestoten zijn in Kleef, maar of de

mensen hier er iets van merken? 't Front België moet

weer goed gaan. Men zegt zelfs, dat de Duitsers in wan-

orde terugtrekken. Op 15 Km. na zijn ze afgesloten. 'n

Generaal is gevangen genomen. Vanmorgen toen Frans

even hier was vielen er weer enkele granaten op 't dorp.

Een hier bij Piet van Bommel in de tuin. Deze keer
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selijk. Om half vier vlogen we 't bed uit naar hier toe.

1200 granaten kwamen er in drie kwartier tijd. We dach-

ten zeker half Well ligt plat. Ik heb nog nooit zo'n angst

gehad. Ik transpireerde gewoon. Na die drie kwartier

begonnen de Duitsers volop. De granaten floten door de

lucht en de nevelwerper nog erger. Dat is toch zo'n

eigenaardig geluid en als ze neerkomen schudt 't hele

huis. Dit heeft weer geduurd tot vanmorgen 9 uur. Rot-

oorlog toch. De Duitsers hebben aan de overkant weer 'n

bruggenhoofd. Bij boer Smits in de buurt gaan ze de

Maas over. Vanmorgen zei men dat ze in de Broekstraat

'n brug klaar hadden liggen en de hele meisjesschool en

't klooster vol moffen zaten. Dat schijnt nu toch niet

waar te zijn. Ik ben er de hele morgen beroerd aan toe

geweest. Ik zag gewoon geen uitweg meer. O ja, drie

nevelwerpers zouden er ook nog komen en een is al zo

erg.

Vanavond vertelde men dat 't bruggenhoofd weer opge-

heven zou worden. Alleen de gewonden zouden ze nog

aan de overkant gaan halen. We hebben werkelijk

gehuild van blijdschap toen we dat hoorden. Maar als 't

nu maar waar is. Het heeft de hele dag door nog veel

geschoten. Vanmorgen zijn hier nog twee granaten

gevallen; een bij de speelbak en een op de rots.

Vannacht is er een hier midden op het tuinpad gevallen.

Well is erg meegevallen vannacht. Enkele huizen hebben

wel voltreffers gekregen maar 't had toch veel en veel

erger kunnen zijn. De Engelsen moeten veel krijgsge-

vangenen gemaakt hebben. Ik denk dat de Duitsers zich

veel overgaven. Twee Engelse krijgsgevangenen moeten

de Duitsers gemaakt hebben en vanmorgen hebben ze

ook een Engelse gewonde meegebracht. Vanavond is er

al meer activiteit dan gisteravond. 't Is toch te hopen dat

de Engelsen weten dat ze zich weer terugtrekken, dat we

vannacht tenminste niet hetzelfde krijgen als de laatste

twee nachten. Die zal ik nooit meer vergeten. Vandaag is

't gaan dooien.

4 januari. Vannacht is het toch nog erg geweest. Van

half een tot half drie zijn ze aan 't schieten gebleven

over en weer. Ik vind 't toch zo erg, ik kan er gewoon

niet tegen. Als dat lang duurt word ik er ziek van. Iedere

keer kruip ik helemaal onder de dekens en dan houd ik

nog de oren dicht. 't Is gelukkig maar dat de Duitsers er

van afzien om nog meer naar de overkant te gaan.

Ze konden niet tegen 't materiaal van de Engelsen op.

De helft hadden ze aan doden en gewonden. Eigenlijk

net goed, wat beginnen ze er ook aan. Trouwens hun

eigen kanonnen en nevelwerpers schoten in hun troepen.

De nevelwerpers staan nog hier buiten 't dorp. Wat zijn

dat toch akelige dingen. Vandaag is 't anders heel rustig

geweest, alleen vanavond om half zes begonnen de gra-

naten weer op 't dorp. 't Is gewoon af en toe om te vloe-

ken. Waarom al die granaten op het dorp en er is bijna

geen Duitser te bekennen.

5 januari. Hé, Hé, wat is 't vannacht heerlijk rustig

geweest. Vanmorgen zijn we ook weer sinds 1 Januari

voor 't eerst naar de H.Mis geweest. De Duitsers zijn

vannacht nog 'n paar keer met de roeiboot overgegaan,

gelukkig geen een op 'n huis. Mevr Koppers is vanmor-

gen in hun eigen tuin begraven.

Zondag 31 December.  Oudejaarsavond. We hebben

waarachtig nog oliebollen gebakken in de kelder. Houd

er de moed maar in.

't Is vandaag 'n drukke dag geweest, niets als granaten

en vliegtuigen. Om half twaalf vanmorgen begon het.

Een granaat hier op de keuken. De dokter was in de

wachtkamer bezig met Rini van Mil uit Bergen. Van de

wachtkamer hebben we eergisteren apotheek gemaakt. 

't Gaf me toch een knal en dan die angst dat de dokter en

Rini iets overkomen zou zijn.

Vliegtuigen zijn er vandaag naar Duitsland geweest.

Ontzettend gewoon. 't Was er trouwens ook prachtig

weer voor. Al 'n week hadden we kunnen schaatsen met

prachtig ijs. Vaak denk ik vandaag aan verleden jaar om

deze tijd. Toen vierden we Oud en Nieuw in de Peel.

Om 12 uur zongen we 't "Te Deum". .

Vanavond zijn er weer veel vliegtuigen naar Duitsland

gegaan. Je hoorde ook de bommen vallen. Men zegt dat

er uit Siebengewald weer mensen moeten evacueren.

Wij meenden eerst, hier naar toe, maar nu moeten ze

toch weer via Duitsland naar 's Heerenberg. Jammer en

vreselijk voor die mensen.

1 januari 1945.  Nieuwjaar. Wat zal het ons brengen.

Vrede?? Laten wij 't hopen. Maar wat gaat er nog aan

vooraf. Goed dat we alles niet van tevoren weten. 't Ziet

er hier nog niet hoopvol uit. De Duitsers praten van 'n

tegenaanval aan de overkant van de Maas. 

Vannacht om 12 uur was 't echt 'n overgang van Oud in

Nieuw in de oorlogszone. De mitrailleurs knetterden,

schrapnels vlogen en knapten in de lucht.

Geweerschoten hoorde je er even tussendoor. Mensen

die 't waagden  te kijken zagen van de Duitse en Engelse

zijde vuurwerk. Verschillende kleuren lichtkogels scho-

ten ze omhoog. Om half elf kwamen vandaag de grana-

ten en vanmiddag ook weer. Een hier op de serre, een op

van Sas (Jenneskens) hun huis, op Albers hun stal, een

goede koe dood. Van de rest weet ik nog niet.

Frans is de hele dag hier geweest. Fijn.

2 januari. Wat 'n nacht, wat 'n nacht. De Duitsers heb-

ben de tegenaanval gedaan. Of hij gelukt is weten we

nog niet. We hopen maar 't beste. Maar we hebben er

weer van gelust. Granaten zijn er gevallen. Wel 500 tot

600. Vreselijk gewoon. Gisteravond om 10 uur begon 't

al. 't Ergste was 't om een uur of 5. Twee soorten grana-

ten hoorde je afschieten en dan de pantser er nog tussen-

door. Tot 9 uur vanmorgen heeft 't geduurd. Of we de

Duitse nevelwerper er ook nog tussendoor hoorden

weten we niet. Hé, wat was dat nou toch heerlijk

geweest als 't van de Engelse kant gekomen was. Dan

waren nu de Tommy's hier geweest en wij vrij. Ze kon-

den dat eigenlijk toch best want de Duitsers zijn ook

maar met een paar rubberbootjes overgegaan. Overdag

hebben we gelukkig geen granaten meer gehad.

3 januari. Het wordt al langer hoe beroerder voor ons.

Wat zijn we toch arme mensen. We zitten er ook iedere

keer zo beroerd tussen. Vannacht was het meer dan vre-
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gewonden halen maar verder niets. Er moeten er nog 'n

72 aan de overkant zijn. Of 't waar is weet ik niet. De

Orts-Commandant van hier (Luit.Bender) is gewond.

Luit. Müller gevangen genomen en de Adjudant van

Luit.Bender door 'n Duitse granaat gedood. Hij zat in

Wanssum boven op 'n dak.

Vandaag is er veel geschoten over en weer. Er staan hier

buiten Well 3 nevelwerpers. Toch hebben ze vanavond

maar 2 keer geschoten. Om 3 uur kwamen de granaten

weer op 't dorp. 't Waren er deze keer verschrikkelijk

veel. Wie weet wat er weer allemaal stuk is. Die van

gisterenavond zijn ook veel op de huizen gevallen, voor-

al op de Hoenderstraat. Van Sas(Jenneskens)z'n huis

kreeg even 3 voltreffers. 't Schijnt dat die mensen de

granaten nalopen. Albers kreeg ook weer een voltreffer.

Zondag, gisteren en vandaag hebben de Engelsen veel

granaten naar Duitsland geschoten. 

6 januari Driekoningen.  We hebben niet eens naar de

kerk kunnen gaan. Vannacht is het weer geweldig te keer

gegaan. Om 5 uur vlogen we weer 't bed uit. Weer trom-

melvuur van de Engelsen, maar de Duitsers hebben ook

veel geschoten. 't Heeft even tot kwart na tien geduurd.

Tot 9 uur was 't verschrikkelijk. De Duitsers willen toch

nog proberen een bruggenhoofd te vormen aan de over-

kant. We zitten er lelijk tussen. Af en toe zakt de moed

je werkelijk in de schoenen. Overal zijn weer granaten

gevallen, Duitse en Engelse. De nevelwerpers schieten

ook af en toe te kort. Op de Coöperatie is er een geval-

len. Hier achter op 't schuurtje is ook 'n Duitse gevallen.

Bij Albers is er ook weer een gevallen. Alle kippen

dood. Hun land is gewoon gat aan gat van granaten. Er

is hier in Well geen een huis meer dat nog geen voltref-

fer gehad heeft. En toch is 't nog genoeg meegevallen,

naar verhouding de granaten, die er gevallen zijn.

Vannacht zijn er ook wel 'n 1200 gevallen alles bij

elkaar. Wel vallen ze veel aan de Maas, in de Maas of

net aan de overkant. Die Duitsers zijn toch ook taaien.

Je snapt 't gewoon niet.

Zondag  7 Januari.  Vannacht is 't tamelijk rustig

geweest, tenminste wat wij rustig noemen. Er zijn nog

wel granaten gevallenen ook de nevelwerpers zijn nog

een paar keer gegaan. Een keer na de nevelwerper kwam

er hier toch 'n knal. Ik dacht zeker een voltreffer vlak

boven ons. Puin hoorde je vallen en nog wat glas rinke-

len. Ik schrok geweldig, wij trouwens allemaal.

Vanmorgen toen ik me aangekleed had ging ik hier

boven eens kijken. Overal lag de verduistering eraf, de

deuren stonden allemaal open. Van de kasten enz, enz.

De voor en achterdeur waren open en toch was er niets

van  een  voltreffer te zien. We zijn naar de H.Mis

geweest en daar wisten ze allemaal niet wat er gebeurd

was. Allemaal hadden ze gemeend, dat ze 'n voltreffer

hadden. Achteraf weten we nu, dat de Duitsers aan de

overkant de veerdam hebben laten springen. Je zou zeg-

gen, dat ze toch terugtrekken van de overkant. 

Zondagavond Men zegt, dat de Duitsers terugtrekken.

Ze moeten allemaal naar het front Nijmegen. Bergen

heeft vanmorgen om 7 uur moeten evacueren volgens

Jan Theeuwen. En nou zeggen ze ook nog, 't Leuken.

Als wij toch maar hier kunnen blijven al moeten we nog

een paar maanden in de kelder blijven. Eten hebben we

nog genoeg. Gisteren hebben we nog een varkentje

samen gekocht.

Dat is no.3 al hier in de kelder. Evacueren is ook het

ergste wat ons kan overkomen behalve verongelukken

dan natuurlijk. Maar de Duitse stoot hebben we door-

staan, waarom de Engelse niet. Een keer zijn we weg

geweest 'n tweede keer krijgen ze dat zo gauw niet klaar.

Vanavond vallen al weer af en toe granaten. Het is van-

daag anders tamelijk rustig geweest.

8 januari. Vannacht en vandaag is het  gewoon ver-

schrikkelijk geweest. Gisterenavond viel er al af en toe

een zware granaat. Dit duurde tot vanmorgen 6 uur.

Toen begon het trommelvuur. We baden samen de rozen-

krans. Toen werd het weer wat rustiger tot half negen

maar  toen begon 't ook voor goed. Het was bar gewoon.

Niemand kan zich dit indenken hoe dat is. Ik had me de

oorlog ook nooit zo voorgesteld. Duizend granaten vie-

len er net zogoed als een. Een tank stond aan de over-

kant van de Maas en die schoot maar. De mitrailleurs

knetterden hier op straat enz. Dit heeft geduurd tot half

tien. Tussendoor gingen telkens de nevelwerpers.

Geschoten heeft 't nog tot vanmiddag halfweg. Toen pas

werd 't rustig. De Duitsers zijn nu bijna allemaal weer

aan deze kant. De overigen zijn naar Blitterswijck

getrokken. 't Is te hopen, dat we 't nu weer wat rustiger

krijgen. Ik zeg 't je, dat we ertussen gezeten hebben.

Rotmoffen, maar ook slome Engelsen. Hoe lang zitten

ze nou al voor dat kleine Maasje? Vannacht had ik wer-

kelijk stille hoop, dat ze mee over kwamen naar deze

kant. Maar de dokter zegt dat er dan nog erger trommel-

vuur komt. 't Is gewoon niet te begrijpen. Maar ja, als

we 't leven dan maar behouden zijn we er meteen vanaf.

Nou zitten we nog maar steeds in angst. Over evacueren.

Men zegt.dat Bergen, Aijen en 't Leuken weg zijn via

Duitsland weer naar de Achterhoek. Als we met ons bid-

den dat toch van O.L.Heer en O.L.Vrouw van

Altijddurende Bijstand gedaan kregen om hier te kunnen

blijven zouden we meer dan ooit dankbaar zijn en ook

onze dankbaarheid tonen. 't Heeft erg gesneeuwd.

9 januari. Een heerlijke nacht  en dag gehad. Geen

schot gehoord. We weten gewoon niet hoe we het er mee

hebben. Telkens zijn we maar bang, dat er ineens een

harde knal komt.

't Leuken is ook weer aan het terug komen. Heeroom is

maar even tot bij Rutten geweest toen had hij weer naar

de Kamp terug gemogen. Maar die van Daemen zijn

Wilmy kwijt. Die mensen hebben nou ook altijd wat.

10 Januari. We zitten in zak en as. Er is niets van waar,

dat 't Leuken terug is. Bergen en Aijen, de Kamp, 

't Leuken en 'n gedeelte van de Bosserhei zijn werkelijk

verder getrokken. Eerst waren ze twee dagen in Weeze

geweest in de school en in de fabriek v. Geenen, nu zijn

ze verder getrokken naar 's Heerenberg. Arcen moet ook

geëvacueerd zijn. Die trokken nu van Geldern naar



45

Weeze. Het is gewoon verschrikkelijk. En 't is zo koud

en de sneeuw ligt hoog. 't Is bar. Wij zitten natuurlijk in

ontzettende angst, dat wij vandaag of morgen aan de

beurt zijn We hebben vandaag weer volop gepakt, en

voor alles gezorgd. Sommige mensen in Well maken

zich daar nou helemaal geen zorg over. Kwam vannacht

de Tommy toch maar in Bergen en Arcen over. Wij kun-

nen niets anders doen dan maar bidden. Vandaag is 't

weer zo rustig geweest. Alleen vanmiddag hoorde je in

de verte granaten vallen. Vanmorgen is Frans weer voor

't eerst sinds 1 Januari geweest. Hij was ook bang voor

evacueren.

Truus Kessels en Frans zijn vanmiddag teruggekomen.

Zij waren gisteren op weg naar Tegelen. In Arcen had-

den ze niet meer erdoor gemogen. Zij zeiden dat er van

de Engelsen iets op komst was. Tussen Venlo en

Roermond waren ze de Maas over. Zou 't waar zijn? Zo

vaak heb je al van die berichten gehoord. De Duitsers

zijn weer z'n best aan 't weghalen. Vannacht in het

klooster even 6 varkens. Bij Kessels een en Karel

Janssen. Dit is alleen maar wat we weten. Wie weet wat

ze nog meer "georganiseerd" hebben.

11 Januari. 't Verschrikkelijke is over ons gekomen.

We moeten evacueren. Vanmiddag ging ik even onze

"Bies" halen om te verstoppen en toen zeiden van Sas en

Karel Rijk 't tegen mij. Twee militairen kwamen het

rondzeggen. Frans kwam mij ook tegen. Hij wist er al

van. Maar in het klooster waren ze nog niet komen aan-

zeggen. Bij ons ook niet. Zouden wij mogen blijven zit-

ten? Maar nee daar rekenen we maar niet op. Gek, toch

hoop je nog altijd, dat je mag blijven. Het hele dorp is in

rep en roer. Alles loopt nog om goed te kunnen verstop-

pen. Alle mensen kijken heel verwezen. Huilen kunnen

wij allemaal niet. Morgen om 4 uur komt de

Veldgendarmerie en Grüne Polizei en moeten we afrei-

zen. Zouden we dan nog niet genoeg gebeden hebben?

De laatste tijd baden we 3 rozenhoedjes en wat daar nog

allemaal bijkomt. Tot O.L.Vrouw van Altijddurende

Bijstand baden we steeds Gij kunt ons helpen, ja, Gij

moet ons helpen, enz. Je begint haast te wanhopen. We

pakken in en dan zien we wat we allemaal achter moe-

ten laten. En waar gaan we naar toe en wat brengt de

toekomst? Hier vlak tegenover ons zitten de Tommy's.

Rot-Duitsers, maar ook sufferds van Engelsen.

12 januari. Niets geslapen. Een nacht vol spanning.

Gisterenavond hebben we steeds zitten inpakken en we

moesten nog alle rugzakken naaien. Tussen 7 en 8 uur

zijn Jan Koppers en "Mijnheer Janssen"de Maas overge-

gaan. We hebben voor de tafel op de knieën liggen bid-

den voor een goede overkomst. Miep lag in de sneeuw

te bidden. Bij Drissen maakten ze veel lawaai. Aan de

overkant van de Maas vlogen waterhoentjes op. Jan

kwam goed over. Goddank. Ver zijn zij ons voor. Om

half tien ongeveer kwam Martien Drissen zeggen, dat 't

prima gelukt was. Toen hij weg was zei Jo ineens; Die

gaan er ook allemaal over.

Miep er naar toe, want dan wilde zij toch wel graag mee

nou haar enige broer ook weg was. 't lukte Miep. Wij

deden ook nog moeite maar later deed de dokter het niet

en Jo wilde ook niet voor Frans. We zouden het anders

zo graag gedaan hebben. Om half een gingen we naar

bed. Om één uur kwamen Duitsers zeggen, dat we om 8

uur moesten evacueren. We waren er nog brutaal tegen

maar 't hielp allemaal niet;"20 Kilo Gepäck" mochten

we meenemen en richting Kevelaer moesten we gaan.

Daar verder "mit Zug". Als het maar waar is.

We waren radeloos. Buiten hoorden we rammelen aan

de boten. Om 2 zijn ze allemaal vertrokken. Om 5 uur

zijn ze opgestaan. Eerst meenden ze nog dat de Tommy's

ons kwamen halen. We hoorden nl. roeien, maar nee

hoor. Wij moesten pakken, veel achterlaten en naar

Duitsland. Om 8 uur was de "Polizei" al in huis. Herr

Schulz  zei, dat we naar Groningen gingen. Om half tien

vertrokken we. We kregen geen granaatvuur. De stoet

was eindeloos en troosteloos. 2400 man en hoeveel arme

mensen. Huilen konden we niet meer. We waren uitge-

huild. Tot Weeze hebben we gelopen. Daar werden de

mensen in de fabriek van Geenen ondergebracht en bij

enkele particulieren. Een 500 mensen wonen hier nog.

Wij zijn bij 'n aardige dokter ondergebracht. Zijn vrouw

met de kinderen waren ook al  achter de Rijn. Hij

luisterde vol belangstelling naar onze verhalen en daarna

zei hij "Ik ben nog liever neger dan Duitser ". Hij

haalde zelf ook enkele staaltjes aan.

13 Januari. Goed geslapen. Vanmorgen kwam Frans

nog even met Willy uit Hulm bij de dokter. We kregen 1

pond boter van hem voor de reis. Om kwart na drie gin-

gen we naar de trein. Een grote goederentrein was het.

Van den dokter kregen we nog 'n wagen stro en dat heb-

ben we in de wagen gebracht. De dokter kreeg een gere-

serveerde. We zaten er in met Mhr. Pastoor enz.

Mhr.Kapelaan, Mhr. Kemper en Damming, drie Zusters

enkele zieken en wij allemaal + nog twee van de Grüne

Polizei. Ze waren niet ongeschikt. De Oberleutnant zei,

dat we naar Groenlo gingen. Om half zeven vertrokken

we pas. Juffr. Hommen ging ook nog mee.

Ze had om 12 uur in Weeze pas 'n baby gekregen. Veel

mensen huilden. Het was ook zo koud, zo troosteloos.

Waar ga je naar toe en hoe is 't daar? Steeds moet je

afhankelijk zijn van andere mensen, vreemde mensen.

En wat heb je niet allemaal achter moeten laten. Je mag

er niet bij nadenken.

Veel kou hebben we geleden in de trein en 't duurde zo

lang. We reden vanuit Weeze naar Geldern, Wesel. Toen

gingen we ineens een heel stuk terug. Niemand wist wat

dat te betekenen had. Toen kwamen we in Bochum, in

Borkel en toen naar de Nederlandse grens. Je friste er

even van op. Ofschoon we zeer moedeloos waren. Ik

zag alles zo hopeloos in. Precies als beesten lagen we in

de wagen. Op stro, een deken over ons heen. En dan

hadden we het nog zo koud. Voeten als ijs had ik. Af en

toe rilde ik helemaal. In Winterswijk gingen we over de

grens. Daar zouden we 2 uur pauzeren. De dokter was

onderhand uit de trein geroepen want een wagen vol

mensen was aan 't stikken.

Die zaten in 'n koelwagen die hermetisch afgesloten
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was. 63 mensen zaten daar in. An Kessels ook. Een

kaars hadden ze daar nog niet meer aan kunnen houden.

Meer dan een uur hadden ze geklopt voordat er iemand

kwam helpen. Gelukkig niemand verongelukt.

Onverwacht gingen we in Winterswijk weer verder, zon-

der sein. Zeker meenden wij dat de dokter daar achterge-

bleven was maar gelukkig toch niet. In Groenlo gingen

we door, steeds reed de trein maar door. 'n Enkele keer

stopte hij even. Daardoor heeft Zuster Johanna 'n half

uur buiten aan de trein gehangen. In Zutphen ging de

Oberleutnant vragen waar we naar toegingen. Naar

Groningen was er vanuit Utrecht opgebeld. Ik dacht

direct aan Bouwien en Marianne, maar we gingen toch

wel erg ver van huis af.

Zondag 14 Januari. Geen oog geslapen. We zitten nog

steeds in de trein. We worden nog veel kouder. In

Zwolle stopt de trein een hele tijd. De Grüne Polizei

gaat "Frühstücken". Wij krijgen de H.Communie in de

trein, geknield op wat stro. Ik vergelijk dit met  't stallet-

je van Bethlehem.

Om 2 uur kwamen we pas in Groningen aan. We hebben

nog 'n hele tijd gelopen voor we op de plaats van

bestemming waren maar des te hartelijker was de ont-

vangst. De stad Groningen zullen we nooit vergeten. 

's Avonds stonden 500 a 600 man voor de Korenbeurs te

dringen om evacués op te nemen. Geen een die klaagt

over de stad. Wij hebben het buitengewoon gehad. Wij

waren verdeeld over de fam. Carlier, v.d. Werf en de

fam. Lukken. Nog op meer plaatsen hadden wij kunnen

komen.

15 januari. Heerlijk geslapen. Hé, een ander mens

word je daarvan. Om elf uur zouden Jo, Mien en Frans

op bezoek komen, maar ineens werden wij naar Lukken

geroepen. Om half twee moesten we naar Grootegast.

Een hele teleurstelling was het voor ons. Zo graag waren

we nog een nacht bij de familie gebleven. Toch zijn Jo,

Mien en Frans nog bij Bouwien haar Moeder geweest..

Om half drie zijn we per fiets naar Grootegast vertrok-

ken. Bouwien en Anny brachten ons weg. We hebben er

lang over gefietst, want dan had deze wat en dan die. 't

Was al donker toen we bij Dr.Bakema aankwamen. Weer

hartelijk ontvangen. De fam.van Bracht bleef daar. Jo en

Nelly kwamen bij de notaris, Frans bij Dr.Verster en

daar zouden Mien en ik ook blijven maar een zekere

juffr. Kloostermans nam ons mee. Dr.Verster kende

Mien vanuit Mook.

Dit is het einde van de tijd dat we onder de granaten

hebben gezeten totdat we door de Duitsers moesten eva-

cueren naar Groningen.

1.4 Verblijf in 

Grootegast, 

Mia Arts (II)

5 febr. Vandaag een stille dag. Niets bijzonders gebeurd

6 februari Vanmiddag zijn Tonny, de dokter en de klei-

ne René hier geweest. Het was schitterend weer. Jo en

Mien waren naar Zuidhorn. De dokter gaat zaterdag per

fiets naar Uithuizen. Misschien kan hij daar een praktijk

krijgen. Ik ga denkelijk mee naar Heeroom in

Uithuizermeeden

7 februari  Bar slecht weer. De Russen zitten nog 90

km. van Berlijn. Men zegt dat Churchill, Stalin en

Roosevelt Duitsland een ultimatum hebben voorgelegd.

Of het waar is weet ik niet, maar ze zijn toch ergens bij

de Zwarte Zee bij elkaar.

8 februari Naar Lutjegast gewandeld naar de familie

Hoppersum. We waren blij dat we weer in Grootegast

waren. Het was een heel eind en Lutjegast is echt

"lutje". We hebben er inkopen gedaan, crème enz. van-

avond hebben we oliebollen van de buurvrouw gekre-

gen. Morgen is zij en Mien jarig

9 februari Mien jarig. Vandaag een drukke dag gehad

tot de avond. Jan Verheijen heeft hier gegeten. 's Avonds

kwam de buurvrouw juffrouw Kessels nog op bezoek.

10 februari Tonny, de dokter, Nelly en ik naar

Uithuizermeeden gefietst. Eerst regende het, maar vanuit

Oldekerk niet meer. We vlogen gewoon. Heeroom was

toch zo blij. Hij ziet er goed uit. Hij heeft het ook bui-

tengewoon getroffen.

Zondag 11 februari We zitten in Uithuizenmeeden. Bij

de familie Daemen en hebben geslapen op dezelfde

kamer als zij. Vanmorgen werden we met het rijtuig naar

de kerk gebracht. Veel bekenden getroffen. Zelfs buren

en kinderen uit Bergen. Een gezellige  dag gehad.

Vanavond bij mijnheer  en mevrouw van Wijk gebuurt.

Het zijn heerboeren. Zij wonen in een grote villa en de

bedrijfsleider zit op de boerderij. Zo zie je het daar veel

in de omtrek. Prachtboerderijen, vooral in Uitgeest.

12 februari Naar Grootegast teruggefietst. Mooi weer

gehad. Wind zelfs weer voor het grootste gedeelte mee.

Onderweg hebben we veel groenten gekocht. Bepakt en

bezakt kwamen we terug. De thuiskomst was fijn. Het

was net of we heel lang weg geweest waren. De eerste

uren kwamen we natuurlijk niet uitgepraat. Met de oor-

log gaat het prima. Ze zitten nog 20 km van Berlijn.

Vanuit het zuiden rukken ze ook schrikbarend op naar

Berlijn. De luchtmacht is aan het Westfront ingezet. Bij

Kleef is een offensief begonnen. 175 evacués moesten

deelnemen in de organisatie TODT. Vanavond zijn ze

allemaal teruggekomen. De organisatie wist van niets.

Gelukkig maar.

13 februari We zouden naar Roden gefietst zijn maar

het is geen weer. Annemie en Nel Koppers zijn de hele
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middag hier geweest. Frans en Anny moesten vandaag

naar het consultatiebureau in Groningen. Hopelijk is

alles goed. Vanavond werd ineens zijn kin dik en stijf.

Vanmorgen had ik een puistje uitgeknepen. Ik had toch

zo'n schrik. Direct ben ik naar dokter Vester gegaan.

Morgenvroeg moet ik terug komen. Hij behandelde mij

gratis en ik kreeg nog een stuk spek uit!

14 februari Vandaag goede berichten. Gennep gevallen.

5 km nog van Goch af. Het Reichswald vrij van Duitsers

en de Rijksweg van Gennep naar Venlo. Men zegt dat de

Maas weer hoog is. Met 5 legers rukken de Russen op

naar Berlijn. Budapest gevallen. Duizend doden en

110000 krijgsgevangen. Na Stalingrad de grootste over-

winning. Jo en Mien zijn naar Groningen geweest met

Anneke en Nel Koppers. Heen ging goed, maar terug

hadden ze erge wind tegen en regen. Henk Carlier had

gelukkig al een meisje. Nel en Anneke waren Nel

Sprenkels (NSB-ster uit Well) tegengekomen in de stad.

Vele NSB-ers zijn Duitsland uitgezet. Het is te hopen dat

we ze binnenkort ook uit ons landje kunnen zetten en

dan ver, ver weg dat we ze nooit meer terugzien. Hier

zijn 30 NSB-vrouwen aangekomen. Gelukkig worden ze

bij NSB-ers ondergebracht. Verbeeld je ook dat wij met

dat zootje opgescheept zaten. Vanmorgen ben ik naar de

dokter geweest. Heb een abces.

15 februari Jo ziek. Vanmorgen had ze 38,2 koorts. Ze

zal zich wel te druk gemaakt hebben. Vandaag kwamen

pastoor Stoot en meester Vullings uit Heyen met buiten-

gewone berichten. Het leger rukt op naar Rotterdam,

Zwijndrecht brandt. Limburg helemaal vrij? In Venlo

ook nog de Maas over. Rukken van Goch naar Geldern.

Goch gevallen. Bij Venlo eerst een Bombenteppich

gelegd. Twee grote legers staan klaar in België om heel

Nederland te bevrijden. In Millingen zijn ze de Rijn

over. 23 april komen Roosevelt, Churchill en Stalin weer

bij elkaar om Duitsland te verdelen. In Berlijn zijn

straatgevechten. We zijn spoedig thuis!! Berichten weg-

gestuurd naar Toon en Bèr via het Rode Kruis en

Bouvien.

16 februari Van de berichten van gisteren is niets waar.

Hoe kunnen ze nou toch zoiets vertellen. En we waren

zo blij en enthousiast. Nel Koppers was al aan het inpak-

ken geweest gisteravond. Tenminste dat zei Toon. Zware

gevechten ten oosten van Afferden en Kessel bij Goch. 

17 februari Vandaag zijn René en Lea weer naar hier

gekomen. De dokter gaat woensdag naar Uithuizen. De

anderen volgen dan. Maandag komt Tonny ook.

Zondag 18 februari 's Zondags vind ik hier altijd een

verschrikkelijke dag. Je kunt niet handwerken en een

boek hebben we ook niet meer.

19 februari Vandaag zijn Nel Koppers en ik naar

Opende geweest. Frans zijn toekomstige kostjuffrouw

was jarig en daarom ben ik er maar niet aangegaan. Bij

Jan Tiel kreeg ik 2,5 ltr melk. De boer en boerin waren

niet thuis en toen ging hij maar gauw een koe melken.

Afferden is vrij. Vanavond is Anneke Daemen uit

Uithuizermeeden gekomen. Zij gaat op zoek naar

Wilmy, Jan, Jozef en Frans. Het lijkt mij vrij hopeloos

zoeken, maar ja, het is zo ook allerhande voor vrouw

Daemen. Vandaag is Tonny ook weer bij ons gekomen.

20 februari Straks kwamen Riek en Wim Koppers ons

weer blij maken. Ze zeiden muiterij op de Duitse vloot

in Bremen, Hamburg en Ludwigshafen. Dat zou erg

goed zijn. In 1918 eindigde daar de oorlog óók mee.

De dokter is vandaag afscheid komen nemen. Morgen

vertrekt hij alvast naar Uithuizen. Het is te hopen dat

daar alles in orde is voor hem. Anneke Daemen is van-

morgen om 8 uur al vertrokken. Zij fietste vandaag tot

Beilen. Ze hebben wel slecht weer gehad, het heeft bijna

de hele dag geregend.

21 februari Gisteravond kwamen hier 77 paarden voor-

bij met Duitsers. Ze zullen ze wel gevorderd hebben in

Friesland. Van de muiterij is niets waar. De goede

berichten zijn nooit waar. Wanneer zal daar nou eens

verandering in komen. Frans is vandaag naar Opende

vertrokken. Hopelijk went hij zich daar goed. Tonny, de

dokter, Wilmy en Anny zijn naar Groningen geweest.

Tonny op onderzoek voor de maag. Zij weet nu nog

niets. De dokter ging door naar Uithuizen. Anny heeft

een hoed gekocht.

22 februari De dokter is zonder succes teruggekomen

uit Uithuizen, de dokters wilden geen katholieke dokter.

Zij moesten een keer meemaken wat wij meegemaakt

hebben, dan zouden ze wel anders praten. Enfin, we

varen in een raar schuitje tegenwoordig. Nelly en ik zijn

vandaag bij Frans in Opende geweest. Hij zit daar niet

onaardig. Fijn in een kamer apart, wel geen gemakke-

lijke stoel. Wij kregen een heerlijk stuk cake bij een

kopje koffie. De kostjuffrouw was heel aardig.

23 februari Toon jarig. Veel heimwee naar hem gehad

vandaag. Waar zal hij zitten en hoe zal hij zich vandaag

voelen. Hij zal ook wel veel aan mij gedacht hebben.

Vanmorgen heeft Frans de H.Mis voor Toon gelezen.

Het is het enige cadeautje dat ik hem nu kan geven.

Hopelijk kunnen we het volgend jaar zijn verjaardag

vieren in ons eigen home. Heerlijk zal dat zijn.

24 februari Vandaag prachtig weer. Nelly en ik zijn

vanmiddag naar Groningen gefietst. Het is hier in

Grootegast zo ontzettend druk in huis. Af en toe word je

er gek van. We zijn blij dat we er dit weekend tussenuit

kunnen hoor. Vanmorgen kwam Ber Simons ons vertel-

len dat meester Verheijen gisteren overleden was. We

zijn er allemaal erg van geschrokken. Hij was zo'n goede

vriend van ons. Nelly en ik zijn even in Zuidhorn bij juf-

frouw Verheijen geweest. Het was erg droevig. Bij

Carlier was het ook zo druk. Zodoende zijn we naar

Marianne gegaan. Zij was wat blij dat we eens een

weekend naar haar kwamen. Turkije heeft Duitsland de

oorlog verklaard. Prachtig.

Zondag 25 februari Wat een slecht weer is het van-

daag. Vanmorgen zijn we om half 11 naar de hoogmis

geweest. Na de hoogmis bij Douvier op bezoek geweest.

Terug hebben we wel een half uur door de stad gedoold.

We konden de weg niet meer terugvinden. En het regen-

de dat het goot. Een gezellige middag gehad bij

Marianne. Men zegt dat Weeze gevallen is. Dan is Well
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zeker vrij. De Koningin heeft gesproken. Zij heeft een

beroep gedaan op de koning van Engeland en Roosevelt

om Nederland zo spoedig mogelijk te bevrijden. Het is

meer dan erg hier in ons land. Zuid- en Noord Holland

is gewoon aan het verhongeren. 1100 gld geven ze daar

voor een mud aardappelen. 35 gld voor een broodje.

26 februari Vanmorgen is mevr. Nibbelte geweest.

Daar was een broeder uit Rotterdam die uit Dresden

gevlucht was. Verleden week had hij het bombardement

in Dresden meegemaakt. 80 -90000 mensen waren

omgekomen. Zijn broertje van16 jaar ook. Veel mensen

uit Berlijn en Oost-Pruisen waren in Dresden. De broe-

der meende dat het hoogstens nog 3 weken kon duren in

Duitsland, want heel Duitsland was op de vlucht en dan

het ene bombardement na het andere. Hitler heeft

gesproken. Duitsland moest nu tonen een edel volk te

zijn, want de overwinning was toch aan Duitsland! Het

toppunt van optimisme. Vanavond zijn we tegen de wind

in naar Groningen teruggefietst. We hadden een fijn

weekend.

27 februari Zondag heeft Egypte de oorlog verklaard

"een Defensieoorlog". De premier van Egypte is ver-

moord. De Turken zijn al de Dardanellen over.

Gisteravond waren Mien en Jo naar de begrafenis van

meester Verheijen in Zuidhorn geweest. Wim Koppers

had mooi gesproken aan het graf en Jan een mooi dank-

woord teruggezegd. Het was een droevige begrafenis

geweest. Het is ook verschrikkelijk zielig. Veel mensen

uit Well waren gekomen. Het is vandaag zo'n prachtig

weer geweest. Echt voorjaar.

28 februari  Bij mijnheer pastoor in Niekerk op bezoek

geweest. Hij zat daar mooi, maar het eten was slecht en

bij zo'n onfatsoenlijke boer. In Grijpkerk had hij het

prima gehad. Hier in ons huisje is het de hele dag ver-

schrikkelijk druk geweest. Daarom zijn we eigenlijk ook

uitgegaan. We waren van plan om de rogge te halen in

Sebaldeburen, maar het weer was zo prachtig dat we

doorfietsten.

1 maart   Vanavond is Nelly naar van der Wall geweest

en nu kwam ze met het bericht terug, 10 km nog van

Keulen af. Mijnheer pastoor is vanmiddag hier op

bezoek geweest met Trina en Truus. Ze gingen eigenlijk

naar de Praatmiddag. Vanmorgen om half 7 schrokken

we wakker van een knal. De V I is nu terechtgekomen

tussen Zuid- en Noordhorn. Dit is nu al nr 3 deze week.

De eerste viel in Opende, de tweede in Aduard.

Gelukkig geen doden. Daar moeten we nou ook nog

angst voor hebben.

2 maart Vanmorgen prachtberichten. München-

Glabbach en Rheydt gevallen. Kalkar gevallen. In

Xanten hevige gevechten. 10 km van Keulen. Goebbels

heeft een rede gehouden. Ze stonden tegenover een 10-

voudige overmacht, maar toch zal de overwinning aan

Duitsland zijn. Och, och!! Vanmorgen zijn Tonny en de

dokter naar Spijk vertrokken. Ik ben benieuwd hoe het

hen daar gaat. Hopelijk hebben ze meer succes dan in

Uithuizen. Vanmorgen kregen we ook een brief van

Anneke Daemen. Ze had haar broers en Wilmy gevon-

den in Noordijk bij Neede. Wilmy is met haar terugge-

gaan naar Uithuizermeeden. Wat zal vrouw Daemen blij

geweest zijn.

3 maart Vanmorgen nog prachtige berichten. Jongens

het gaat weer goed. Venlo, Roermond, Viersen, Krefeld,

Kempen allemaal gevallen. Prachtig, prachtig. De

Duitsers zijn weer aan de ren. Toon Vink is ook enthou-

siast. Hij kwam vanmorgen binnengestapt met: Pak maar

in jongens, pak maar in. Ze zitten vlak voor Düsseldorf,

7-8km van Keulen af. Nu de Rijn over en we zijn er zo

vanaf.

Zondag 4 maart Vandaag nat weer. Natuurlijk weer op

zondag. Vanmorgen ben ik niet naar de H.Mis geweest.

Ik kon niet meer in het kleine kerkje. Mien en Wilmy

ook niet. De dokter heeft vanuit Uithuizermeeden opge-

beld. In Spijk weer niks. Het is misschien ook de moeite

waard niet meer dat ze nog weggaan. Ze hadden vrijdag

vreselijk tegenwind gehad. Van 3 tot 8 uur hadden ze

gefietst van Groningen naar Spijk. Och arm.

5 maart We zijn weer zo enthousiast. Venlo viert feest,

al meer dan 4 dagen. 14000 mensen zaten er nog.

Nergens waren de Engelsen zo enthousiast ontvangen

als in Venlo. Als tegenprestatie hadden de Engelsen 9

vrachtwagens levensmiddelen aangevoerd. Venlo lijdt

zodoende geen gebrek. Heerlijk gewoon: hadden wij

toch ook thuis kunnen blijven. Nog 3 kleine bruggen-

hoofden hebben de Duitsers tussen Maas en Rijn. Bij

Krefeld is ontzettend gevochten, bij Neuss ook, maar ze

zijn allebei in Engelse handen, 3 km van Keulen af. De

Russen rukken ook weer ontzettend op. Men verwacht

binnen enkele dagen de val van Berlijn. 25 april moet

Rusland de rug vrij hebben in het westen, want dan ver-

valt het niet-aanvalsverdrag tussen Rusland en Japan.

Dan krijgt het zijn handen vol aan het oosten.

Montgomery heeft gezegd deze week kwamen we voor

grote verrassingen.

6 maart Vandaag is Frans de hele dag hier geweest. Dat

is iedere dinsdag hebben we afgesproken. Gisteravond

zijn de dokter en Tonny weer teruggekomen. Het wordt

niets in Spijk. Enfin het is de moeite  niet meer waard

om nog ergens anders naar toe te gaan.

7 maart De troepen zitten in de voorstraten van

Keulen. Churchill is in Duitsland aan het front geweest.

Hij heeft de troepen toegesproken. Binnenkort zouden ze

de Rijn overgaan en spoedig zou de beslissing vallen.

8 maart Keulen gevallen. Hiep hoi. De Dom bijna

onbeschadigd in handen van de Engelsen. 165000 men-

sen zaten nog in Keulen. De bevolking is zeer rustig.

Och ze zullen ook wel blij zijn dat ze van de rotzooi af

zijn, want meer is de partij in Duitsland niet, dat weten

ze zelf ook goed. Hadden we toch ook maar in Well

kunnen blijven. Heerlijk zou het geweest zijn. Vrij van

de Duitsers en dan naar de Peel. Ik mag er niet aan den-

ken. De Russen hebben Chemmitz veroverd.

9 maart Ze zijn de Rijn over. Het wordt al langer hoe

beter. Heerlijk, heerlijk. Tussen Koblenz en Bonn zijn ze

er overgegaan. 200.000 krijgsgevangenen hebben ze

gemaakt. Er is hoegenaamd geen tegenstand. Nu naar
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het noorden Engelsen, en we zijn zo vrij. Toch hoop ik

dat hier niet gevochten wordt. De huizen zijn bijna hele-

maal van hout.

10 maart Bonn gevallen. Anny Geenen en Frans hier

geweest. Mevr. Nikkessen zit in Beilen en de familie

Zeegers bij Hoogeveen. Morgen schrijf ik die even een

briefje. Wilmy is een weekend naar Buitenpost. Ze heeft

hard moeten trappen want het stormt gewoon en het is

noordenwind.

Zondag 11 maart Vandaag weer een saaie zondag. Die

zondagen hier zijn verschrikkelijk. En wat waren die in

Well heerlijk, vooral als Toon er was. Zou Toon vandaag

eens naar Well gaan kijken? Hopelijk vindt hij nog iets

van ons terug. Gisteren moesten alle geëvacueerden van

Brabant en Limburg in het bevrijd gebied terug naar

huis. Wanneer zullen wij zover zijn?  Bij Remagen zijn

de Engelsen 18 km ver al over de Rijn op een breedte

van 30 km. Het gaat goed jongens. Bij Wesel wordt nog

erg gevochten. Frans zegt dat Frans Beerkens, Weijs en

Thei Janssen uit Siebengewald de Maas over zijn gesto-

ken. Ik hoop dat het waar is. Straks met ons vieren naar

Opende gefietst

12 maart Vandaag heb ik huisarrest gehad. Vannacht

heb ik zo moeten hoesten. Alleen  vanavond ben ik even

op rogge uit geweest. We hebben ook wat haver gekre-

gen. Daar kunnen we fijn havermout van laten maken.

Och, over het eten hebben we hier helemaal geen kla-

gen. De putjesgravers vanmorgen uit het bed gelicht.

13 maart Vanmorgen ben ik  met Wim Koppers naar

Groningen gefietst. De dokter en Tonny gingen mee tot

Hoogkerk. Ze gingen naar het huis kijken. Alles is nu

voor elkaar. In Groningen heb ik enkele boodschappen

gedaan. 2 onderjurken en een paar kousen heb ik gekre-

gen. Vanmiddag ben ik naar Zuidhorn gepeddeld. Daar

kwam vader bisschop. Het was er ontzettend druk. Veel

bekenden troffen elkaar daar. De bisschop sprak mooi en

prof. Feron moet het nog mooier gedaan hebben in de

kerk. Daar hebben we echter niets van gehoord, want we

konden er onmogelijk in. Toen de bisschop met de auto

wegging hebben alle Limburgers uit volle borst het

Limburgs volkslied gezongen. Mij dunkt de protestanten

hebben wel opgekeken van zoveel enthousiasme, tegen

de avond waren we weer allemaal thuis. Nelly en ik alle-

bei ziek.

14 maart We zijn weer wat opgeknapt. Allebei zijn we

erg aan de diarree. Dat hebben tegenwoordig toch zoveel

mensen. Nieuws is er bijna geen. Men zegt zelfs dat de

Engelsen bij Remagen het front hebben moeten verklei-

nen.

15 maart Maandagavond hebben de Duitsers en land-

wachters Frans ook gehaald. Frans dacht zeker; ik krijg

de kogel, toen hij met die smeerlappen door het donker

liep. Gelukkig liet men hem even later weer vrij. "Het

was een vergissing". Frans is er echter helemaal van af.

Hij kon nog niet goed eten. Vandaag is het prachtig weer

geweest. Daarom fietsten wij vanmiddag naar

Surhuizen. We waren van plan naar Bets de la Haye te

gaan, maar die woonde nog 11 km achter Sushuizen zei

Anny Mulkens. Over Sushuizerveen en Opende zijn we

teruggefietst. In Surhuizerveen ben ik 6 april mijn haar

laten permanenten. Wilmy is vandaag pas terug geko-

men van Buitenpost.

16 maart De dokter ging. Vanmiddag zat de hele kamer

vol bezoek. Toch wel gezellig. We kregen heerlijk vlaai

met slagroom. Frans is vandaag ook hier geweest. Hij

begint toch weer iets beter te eten. Vanmorgen kreeg ik

een brief uit Overveen. Ik had de hoop al opgegeven dat

mijn brief was aangekomen. Gelukkig echter wel. Met

Ald en haar gezin gaat het nog goed, ofschoon in

Overveen overal gebrek aan is. Hij vindt het verschrik-

kelijk wat Paulien en wij allemaal meegemaakt hebben.

17 maart Vandaag grote uittocht. Vanmiddag zijn ze

vertrokken. Het hele bezit van dr. Van Bracht op een kar.

Met alle ellende moesten we toch lachen. Wilmy en

Anny gingen met het bezit en de voerman mee boven op

de wagen in de bontjassen. Het was een foto waard.

Tonny, de dokter, Lea en René gingen daarna met de

fiets. We waren allebei blij dat we weer op ons eigen

kwamen, maar toch was het afscheid even akelig. Vijf

maanden lief en leed met elkaar gedeeld. Het is te hopen

dat ze in Hoogkerk ook weer gauw een keer in kunnen

pakken en dan naar huis. Vanavond zijn Clim en Bert

Roncken gekomen. Mich en Harry kwamen ook mee

logeren. We hebben een reuze gezellige avond gehad.

Met de oorlog gaat het weer goed, zegt men. De

Duitsers hebben via Zweden onderhandelingen aange-

vraagd met Amerika en Engeland, maat het is afgewe-

zen. Ze onderhandelen niet met nazi's. Churchill heeft

gezegd dat het wel eind zomer zou worden voor de oor-

log uit is, als wij er dan toch maar eerder van af zijn.

Zondag 18 maart Gisteravond kwamen Sjef en Giel

Kerckhoffs en Hans Essers nog even aan. Ze kwamen

van het putje graven in Haren af. Het weekend mochten

ze in Grootegast komen doorbrengen. Natuurlijk hadden

ze de pé in. Vanmorgen zijn de logees weer vertrokken.

Om een uur of elf ongeveer. Vanmiddag zijn we even bij

tante Koppers, Leo en Anneke gaan wandelen. Daarna

ongekende rust.

19 maart St. Jozef. Vanmorgen om 9 uur was de H.

Mis. Vanmiddag zijn Nelly en ik naar Opende gefietst.

Ik nog helemaal naar boer Wieringa voor Ald.

Tevergeefs ook nog. Bij die leuke boer kregen we 2,5 ltr.

melk. 2 ltr. ervan hebben we naar Groningen gestuurd.

20 maart Koblenz gevallen. Het gaat dus weer lang-

zaam met de oorlog. Vanavond zeiden ze, er was in

Groningen groot alarm, de Engelsen waren de IJssellinie

door. Wel alarm in Groningen maar verder niets hoor.

Oom Henk heeft hier vanmiddag gegeten.

21 maart Lente. Een mooie zonnige dag maar nog wel

gure wind. De hele dag heeft het in de verte gebulderd.

De eerste keer zolang we hier zijn. Mainz is gevallen.

Verdere berichten weten we geen. Frans is vandaag de

hele dag hier geweest. We krijgen nog steeds veel

bezoek, maar het is nu we met een paar in het huis zijn

nog niet half zo druk. Nelly is al van eergisteren af hulp

in het ziekenhuis.
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een dag op. Essen zijn ze nu al voorbij. Duisburg, Mainz

enz. zijn al gevallen. De grote fabriekssteden allemaal

al. Ze hebben geen tegenstand de Engelsen. Bij duizen-

den geven de Duitsers zich over. Het is weer een ren-

partij. De Engelsen weten niet eens hoe ze het voedsel

en materiaal zo gauw aan moeten voeren. He, hoorden

wij er toch ook bij. Ik verlang zo naar Limburg en nog

meer naar Brabant! Vanmiddag hebben Mien en ik bij

Thei Koppers suikerbieten gesneden. Allebei hebben we

een dikke blaar in de hand. Mien heeft zich daarbij ook

nog gesneden.

29 maart Witte donderdag. Vandaag wou ik eerst naar

Groningen gaan met Jo, maar het lijkt zo'n buiig weer.

Toch hadden we achteraf goed kunnen gaan. Alleen

tegen de avond heeft het wat geregend. Vanmorgen kre-

gen we de vergunningen. Ik heb mijn truitje afgemaakt.

Vanmiddag is tante Koppers de hele dag hier geweest.

30 maart Goede vrijdag. Vandaag grote poets gehou-

den. Met de oorlog gaat het goed. De Engelsen hebben

hoegenaamd geen tegenstand meer, zeggen ze. Och ik

hoop toch dat we gauw bevrijd worden. Af en toe kan ik

het gewoon niet meer uithouden.

31 maart Vanmorgen hebben we Bets gehaald. In

Stroobos kwamen Leo Koppers en ik haar al tegen. Bets

is natuurlijk overgelukkig dat ze hier is. Nou, ik hoop

dat we het haar gezellig kunnen maken deze dagen. De

berichten zijn nog goed. Het Ruhrgebied is ingesloten.

Twee plaatsen in Ned. veroverd. Dinxperlo en

Mechelen. 150 km. al over de Rijn. De Russen zitten 60

km. voor Wenen. Binnen enkele dagen groot nieuws te

verwachten. Men zegt zelfs "opzienbarend nieuws"aan

de radio. Wat zal het zijn. Als wij er maar bij horen.

Zondag 1 april Pasen. Vreselijk slecht weer. Het stormt

gewoon. De H.Mis vanmorgen was niets. Nee, ik hoop

Pasen nooit meer in Grootegast mee te maken zelfs

Pinksteren nog niet. Toch hebben we het ons zo gezellig

mogelijk gemaakt. Vanmiddag zijn tante Koppers,

Anneke en Leo gekomen. We hebben heerlijk vlaai

gegeten en vanavond paaseieren. Ik heb er 4 op. Toon

zal denken die we die niet kunnen eten dit jaar. Waar zal

hij zijn? Hé, anders hadden we nu samen heerlijk vakan-

tie gehad. Verleden jaar was ik met Pasen in de Peel.

Rotoorlog toch, 6 nieuwe plaatsen zijn veroverd in

Nederland. Ze worden niet genoemd.

2 april Het regent en stormt geweldig. Bah, ik heb veel

last van heimwee de laatste tijd. Gisteravond hebben we

er over gepraat hoe we naar huis gaan. Zo gauw we

bevrijd zijn fietsen we hier weg. Anneke, Leo en wij

vier. Al houden ze ons ook een nacht vast of een hele

dag, we gaan toch. He, ik kan me niet indenken dat we

gaan. En als ik Toon dan weer terugzie.. Zonet komt

Anneke hier. Een nieuw offensief is begonnen tussen

Arnhem en Nijmegen. Och als we toch eens over een

week er van af zijn. Münster zijn ze al voorbij. 3000

tanks rollen Duitsland binnen. Het leger is helemaal ver-

brokkeld. Bij bosjes geven zij zich over. De

Amerikaanse generaal Eisenhower heeft gezegd, ze

moesten maar langs de weg gaan staan met helm en gor-

22 maart Prachtig, schitterend weer. Jo, Mien, Anneke

en Nel Koppers hebben vandaag een ronde gemaakt. Ik

ben naar Niekerk, naar Juffrouw Dellinge geweest. Twee

bloesjes gekregen. Even bij mijnheer pastoor aan

geweest en toen weer naar huis. Gezorgd dat Jo perma-

nent kreeg vanavond.

23 maart Nog prachtig weer en heerlijk warm al. Wij

zijn in de jurken naar Kollum, naar Bets Heykant- de la

Haye gefietst. Bets was erg blij toen ze ons zag. Met

Pasen komt zij bij ons met Willy, haar dochtertje. Zij

verwacht in augustus het tweede. Haar man heeft in

Roermond 4 weken onder de vloer gewoond en juist een

week voor Bets moest evacueren werd hij naar

Duitsland gevoerd. Zielig gewoon. Nou zat Bets moeder

ziek alleen in Kollum. Eerst was zij ook nog al haar kof-

fers kwijt, maar die had ze nou terug.

24 maart Het weer is op zijn mooist. Waren we toch

maar thuis. Anders was Toon vandaag misschien geko-

men. Vanmiddag hebben we buiten op het grasveld

gezeten. Het was erg gezellig ondanks dat we primitief

zaten en toen ik vanuit het keukenraam naar het grasveld

keek was het net of wij op zo'n "buiten"zaten onder de

zomervakantie. Vanavond zijn Bouvien en Anny geko-

men. We hadden ze al de hele middag verwacht en zijn

erg blij dat ze nu toch nog gekomen zijn. Vanavond heb-

ben we balkenbrij gegeten.

Palmzondag 25 maart Goede week. Een reuze gezelli-

ge dag gehad. Vanmiddag zijn we met z'n allen naar

Opende gefietst. Daar kregen we de berichten voorgele-

zen. Het gaat weer force-majeur. Luchtlandingstroepen

60 km achter de Rijn neergelaten. Liefst 40.000. 6 brug-

gen bij de IJssel genomen. 3 bruggenhoofden over de

Rijn. De mijnheer die ze ons voorlas kwam uit Delfzijl.

Hij kon reuze interessant vertellen over twee Zweedse

marinekapiteins die met schepen voedsel voor Holland

waren gekomen. Ze hadden het Ned. Rode Kruis even

de les gelezen en gaven geen handbreed toe aan Duitsers

en NSB-ers. 

26 maart Vanmorgen zijn Anny en Bouvien jammer

genoeg weer vertrokken. Ze komen echter gauw weer

terug. De berichten zijn nog steeds crescendo. Het gaat

geweldig in het Ruhrgebied. Jammer dat wij nog niet

bevrijd worden. Ik heb meer dan ooit heimwee en toch

mogen we helemaal niet klagen. Het gaat ons hier echt

goed. Jo en Mien zijn vanmiddag naar Hoogkerk, naar

de van Brachts geweest. Zij maakten het gelukkig ook

heel goed.

27 maart Vandaag Frans weer hier geweest en mevr.

van Bloem heeft hier gegeten. Frans bracht de berichten

mee. Frankfurt bereikt, Darmstadt gevallen. 67 km al

achter de Rijn. 11000 krijgsgevangenen in een dag. Je

hoort al 4 dagen in de verte boemsen. We denken dat dat

het front is. Gisteravond kwam mij een heer tegen en die

wilde hebben dat wij twee controleurs in pension namen.

Evacués zijn en dan twee heren in de kost nemen, ze

zijn hier gek, geloof ik.

28 maart  Prachtberichten gewoon. 100 km rukken ze in
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dels af als ze zich over willen geven. De Engelsen en

Russen zijn bijna bij elkaar. Ze rukken samen Berlijn

binnen. Enschede en Hengelo gevallen. Een heerlijke

avond hebben we gehad. Enthousiast voor 10. De klok is

verzet, maar bijna allemaal zijn ze na 8 op straat. Wim

Koppers, Niek, Anneke en Diets Kwanten zijn ook na

achten pas gegaan. We willen in Well een revue opvoe-

ren zoals de mensen hier in Grootegast leven.

3 april Mooi had een NSB-er Wim en Niek gisteravond

toch te pakken. Gelukkig houden ze ze niet meer in het

kitje, anders hadden ze moeten zitten. Eventjes 70 gul-

den boete moeten betalen. De legers rukken naar

Zutphen en Zwolle. Vandaag slecht weer. Frans hier

geweest.

4 april Vandaag wilden Jo en Mien naar Groningen,

maar daar is fietsvordering. Hans Esser is toch gegaan.

Hij is met Bouvien onze spullen gaan halen op de speci-

ale vergunning. Prachtig hoor. Vanmiddag hebben we

Bets naar Kollum gebracht. Het was sterke wind.

5 april Ommen en Dalfsen gevallen. Rukken op naar

Coevorden. Gevechten in de voorsteden van Wenen.

Hier in Sebaldeburen is de postwagen vanmorgen

beschoten. De mensen waren er gelukkig uit. De post-

wagen is helemaal stuk. Daar zaten Wim en Niek hun 70

gulden in.

6 april Vandaag ben ik weer pessimistisch. Bij Almelo

en Zutphen zijn hevige gevechten. De Duitsers bieden

taai weerstand. Waarom moet hier in ons landje nou juist

altijd gevochten worden. Ik geloof, wij komen nooit

meer van die rotzooi af. Ik heb Toon al bijna een half

jaar niet meer gezien. En geen taal of teken meer van

gehoord. Af en toe hou je het niet meer uit. Vanmorgen

zijn Nel Koppers en ik naar Surhuisterveen geweest om

de haren te permanenten. Vooraan in Opende kwamen

ons Duitsers tegen. "Der Weg zurück". Ze waren bijna

allemaal te voet. Sommigen met paard en wagen. De

fietsen brachten we gauw bij Frans zijn kosthuis, anders

waren we ze kwijt geweest. Nog 45 km van Bremen af.

7 april Gisteravond Coevorden gevallen. Vandaag mel-

den ze Emmen. Rukken op naar Hoogeveen en

Schoonoord. Nog 50 km van de stad Groningen.

Vannacht zijn de troepen van gisteren weer naar

Friesland teruggegaan. Ze konden niet meer Duitsland

in. "Eingekesselt". Nog 25 km van Bremen. Druk in de

lucht geweest.

Zondag 8 april Luchtlandingstroepen ten oosten van de

Zuiderzee gevallen. Men vermoedt hier in Drenthe.

Zutphen gevallen. Doesburg vrij. Nog 10 km van

Meppel af. Een leger rukt naar Ter Apel, een naar

Zwolle. In een Duitse zoutmijn 100 ton goud gevonden

en kunstschatten. Hannover zijn ze voorbij. Ze rukken

nu op naar Brunswijk. Nog 16 km van Bremen af.

9 april Meppel gevallen. Nog 10 km van Bremen af. Je

hoort hier af en toe schieten. Het kunnen ook ontploffin-

gen zijn. Duitsers zie je hier geen een. Mien heeft reu-

matische pijn in haar hoofd. Vanmorgen is ze naar de

dokter geweest. Vandaag is het een half jaar geleden dat

ik bij Toon in Horst-America ben geweest. Waar zal hij

zijn? We zijn allemaal erg optimistisch, deze week ver-

wachten we zeker onze bevrijding. Wat zal dat een

vreugde zijn. Ik denk dat wij die niet allemaal kunnen

uiten.

10 april Vandaag is er niet veel nieuws. De Duitsers

bieden nog veel weerstand in ons land. Vanmorgen had

ik de berichten verkeerd verstaan. Ik verstond "De

Engelsen trekken ons land uit en rukken “naar Emden".

De Engelsen moesten Duitsers zijn. We zaten anders al

in de put. Nelly was naderhand toch zo kwaad op mij

dat ik dat bericht verkeerd verstaan had. In het noodzie-

kenhuis hadden ze er allemaal een beroerde morgen van

gehad. Vanmiddag heeft Nel permanent gekregen.

Vanavond zijn de aangekondigde NSB-ers aangekomen.

Wat een zooi. Ze trekken Groningen uit. Het is te onvei-

lig. Allemaal op wagens worden ze naar Opende

gebracht. 275.

11 april Vandaag zijn we weer optimistisch. Zuidlaren

moet al vrij zijn. Dat is 15 km van Groningen af.

Appelscha vrij door parachutisten. We zijn er zo van af.

De notaris kwam ons vanmiddag het nieuws vertellen.

We zijn toch zo blij. Vanmiddag hebben we buiten geze-

ten. Veel bezoek gehad. Mijnheer pastoor, Trina en Frans

hebben hier vanavond gegeten. Mien heeft permanent.

Annet haar hoofd gaat weer wat beter.

12 april Nog 30 km van Groningen. Van Zuidlaren is

niets waar. Enfin, we zullen er toch wel gauw van af

zijn. De hele middag hebben we buiten op het grasveld

gezeten. 18 man op bezoek geweest. Foto's gemaakt.

13 april Roosevelt dood. We zijn er allemaal verslagen

van. Wim Koppers vertelde het Jo en mij vanmorgen in

de kerk. We wisten niet wat we hoorden. Eerst waren we

bang dat de oorlog nu even gestaakt zou worden. De

hele morgen geen enkel vliegtuig gehoord. Vanmiddag

begon het weer. Essen gevallen. Nog 14 km van

Groningen af. 3 Engelse tanks in Marum geweest.

Marum is 8 km van hier. De Engelsen hadden met de

bevolking gepraat, sigaretten gegeven enz. enz. Het was

er een feest geweest. Heerlijk gewoon. Later waren ze

weer vertrokken met de leider van de Sicherheitsdienst

boven op een tank. De burgermeester hadden ze niet

kunnen vinden. Hij had zich in het veld verstopt.

Vanmiddag zijn we bij dr Verster op bezoek geweest.

Echt gezellig. Vanavond trokken hier Duitsers voorbij.

Ik denk dat ze van Drenthe kwamen. Wij stonden alle-

maal voor het raam te lachen. Een fanatiekeling werd

woedend, hij riep heel hard: Wir kommen wieder! Wij

schudden van "nee"en lachten hen hartelijk uit.

14 april Vanmorgen kwamen ze ons blij maken, dat

Groningen vrij was. We vonden het toch zo heerlijk.

Maar daarna hoorden we dat ze aan het vechten waren

in de stad. De stad brandde op 6 plaatsen. We hebben

toch zo te doen met de mensen die er allemaal inzitten.

We denken veel aan mevr. Carlier en de hele familie.

Waren ze toch maar naar hier gekomen. Roden vrij.

Zopas kwam Derks uit Wellerlooi van Hoogkerk af.

Hoogkerk is vrij. Daar was toch zo'n feest geweest. Die

van de dokter hadden allemaal in het Oranje gelopen.
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Vic Timmermans had toch zo gek gedaan. Die van Mán

Wijers hadden boven op een tank gezeten!! Wat een

vreugde. Heerlijk, heerlijk en wij kunnen er zo maar

naar toe. Dat is toch een teken dat wij eigenlijk ook al

vrij zijn. De Engelsen zitten trouwens al helemaal in de

buurt. De Leek, Zuidwolde, Roden, en alles is vrij.

Zondag 15 april Vandaag wordt Roosevelt begraven.

Vannacht heeft het tot 4 uur in Groningen gebulderd.

Arme mensen. Men zegt dat Groningen nou vrij is. Het

brandt nog steeds. Hier is alles zo rustig. Zo graag zou

ik vandaag naar Hoogkerk, maar ik durf niet vanwege de

fiets. Ik zou hem niet graag kwijt worden, want deze

week hopen we te kunnen aanfietsen. VRIJ

Plotseling is het over ons gekomen. Vanmiddag gingen

we naar Grijpskerk om Engelsen te zien. 5 minuten kwa-

men we te laat en het was zo'n verre tocht. Grijpskerk

was vrij. De ondergrondse had het in handen. Alle NSB-

ers waren ze aan het ophalen. Het was echt interessant.

Doodmoe kwamen we weer in Grootegast aan, maar

moeheid was gauw vergeten. Na 8 uur ineens een geloop

naar het gemeentehuis. Wij vlogen naar buiten. Het

gemeentehuis was door de ondergrondse genomen.

Buiten stonden alle mensen. De dominee hield een

speech en daarna werd het Wilhelmus gezongen. Wij

waren natuurlijk reuze enthousiast. Vol spanning gingen

we later naar bed.

16 april  Om 5 uur was ik vanmorgen al wakker. Om 6

uur stond ik op, ik kon het niet meer uithouden in bed.

Vrij zijn wij. Verrukkelijk gewoon. Je kunt het nog niet

begrijpen. Aan het gemeentehuis is het ook druk. De

ondergrondse is erg actief. Er zijn er genoeg. Maar

Canadezen zie je niet. Ik zou ze zo graag zien. Al vroeg

heb ik in een winkel Oranje gekocht. Allemaal lopen ze

ermee. In de kerk hebben na de H.Mis het Te Deum

gezongen, daarna het Wilhelmus en daarna het

Limburgse volkslied. Echt aandoenlijk was het. Giel en

ik zijn na de H. Mis naar Hoogkerk gefietst. Bij Faan

kwamen we de eerste Canadees tegen. Ik zag hem al

direct in de verte. Hij stopte ook nog met de motor toen

hij bij Giel en mij kwam. Hij vroeg ons of wij twee

Canadezen op de motor gezien hadden en 4 Duitsers.

Wij hadden niets gezien maar een boerenjongen wel. In

Hoogkerk werden wij bij de dokter erg enthousiast ont-

vangen. Het was stampvol Canadezen en een vertier.

Ontzettend. Na de middag zijn Wilmy en ik naar

Groningen gefietst. In de stad mochten we nog niet

komen. Toch hebben we net zolang "geplaard" tot we op

A-Kerkhof (waar de mensen van het klooster onderge-

bracht waren) waren bij pater Jungblut en bij Sips in de

Turftorenstraat. Mevr. Sips meende dat ze bij Bouvien

afgebrand waren. Bij Bouvien konden we niet komen.

's Middags zijn Jo, Mien en Nelly ook naar Hoogkerk

gekomen. Hier in Grootegast zijn veel NSB-ers opge-

pikt. Door twee ondergrondsen worden ze gehaald en

dan moeten ze met de handen in de nek over de straat

lopen. Aan het gemeentehuis worden ze door de bevol-

king uitgejouwd. Onderhand dat wij in Hoogkerk waren

zijn de eerste Canadese tanks door Grootegast gekomen.

Vanavond stopte hier een oude auto met drie Canadezen.

Nelly kreeg aan een "sjans"en de hele avond hebben we

er zodoende een in huis gehad. Heerlijk, haast onbegrij-

pelijk dat nu eindelijk een Canadees, een bevrijder bij

ons in de kamer zit. Hij is 3 maanden in Nijmegen

geweest. Gek, zo dicht bij ons toen wij in de kelder

zaten en toch zo ver af. En nu….. de bevolking is reuze

enthousiast.

17 april De hele dag feest. De stad Groningen is vrij

gegeven vanavond om 5 uur. De binnenstad is veel ver-

woest en uitgebrand. Vanmorgen hebben we ingepakt.

Waarschijnlijk gaan we morgen naar huis. Frans en

Truus Kessels zijn al vertrokken. Gisteravond al.

Vanmorgen ben ik al naar Sebaldeburen en Opende goe-

dendag gaan zeggen. Vanmiddag de hele middag voor

het huis gezeten. Om 5 uur de Canadezen weer geko-

men."Mark"bracht zijn chef mee, een echte Canadees.

Nelly en ik zijn met hem in de auto naar Doesum,

Kornhorn en Opende geweest. Daar hadden ze nog geen

Canadezen gezien. Deze avond zal ik nooit meer verge-

ten. Ik zei dat tegen de chef; hij zou Holland nooit meer

vergeten. Om 9 uur waren we weer terug. Om 10 uur

werd hier nog een ovatie gebracht aan de Canadezen.

Een grote optocht stopte voor het huis en toen werden ze

beiden op de schouders gedragen. Een gejuich van je

welste. Tot half een zijn ze hier gebleven. An Kessels,

Hans en de jongens van Kerckhoffs waren er ook. Echt

leuk.

18 april Vanmorgen kwam Nel Koppers al vroeg hier.

Jo en ik lagen nog in bed. Ruzie met Van der Wal.

Daarna ben ik met Simon de Wit voor wapens naar

Grijpskerk gefietst. Nel J. goed de waarheid gezegd.

Naar het gemeentehuis geweest voor een bewijs om naar

huis te fietsen. Krijgen het waarschijnlijk morgen.

Vanmiddag Frans hier geweest. Weer buiten gezeten.

Ineens werd me toch meester de Bok naar het gemeente-

huis gehaald, tussen twee ondergrondsen. De handen aan

zijn nek en met een schild op zijn buik: "dit is een ano-

nieme briefschrijver, dus een verrader". Algemene ver-

slagenheid. Vroeg naar bed. Bekaf.

19 april Vanmorgen zeiden ze dat we zeker weg kon-

den. Nou is het weer niet. We zijn anders al helemaal
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reisklaar. Nel en Toon zijn bij ons gekomen. Hé, we

zouden nu toch eens graag naar huis gaan. Het feest is

nou uit en nou krijg je weer heimwee. De

Wieringermeerpolder hebben die rotmoffen toch onder

water gezet. Vuilakken.

20 april We zouden eerst naar Groningen gaan, maar

nou mag je maar 6 km uit de gemeente gaan. Jo kreeg

geen briefje. Hans Esser wel. Zopas kwam hij terug.

Bouvien komt morgen naar hier. Hun huis is helemaal

uitgebrand. Bouvien had toch zo in de put gezeten. Och

arm. In Grijpskerk heeft een zekere Dewer gesproken,

een landbouwconsulent uit Roermond. Hij wist veel din-

gen van Noord-Limburg, ook van Well. In Well zaten

zo'n 40 mensen. In Siebengewald 240. In het dorp Well

zouden nog veel meubels zijn. We hebben een brief kun-

nen schrijven voor Toon, Bèr en Gerard. Hopelijk krij-

gen we ook antwoord. Nog geen bericht uit Amsterdam.

21 april Duizenden evacués stromen naar het zuiden.

Veel komen er weer terug. Vanmiddag Gerard Krebbers

ook weer. Ze komen niet over de Rijn. Enkelen wel, die

zeggen dat ze van Duitsland af komen. Frans en Ton

zullen er daarmee ook wel over gekomen zijn. Toch had

Gerard Krebbers een interessante reis gehad. Leens moet

het geweest zijn dat troepenvervoer. De wegen waren er

helemaal stuk van. Tegen de avond is Bouvien gekomen.

Echt fijn. We hadden haar niet verwacht vanwege het

slechte weer. Hun huis is helemaal uitgebrand. Alleen

een koffer met wat kleren en ondergoed hebben ze nog.

Bouvien is hier haar troost komen zoeken.

Zondag 22 april  Vreselijk slecht weer. Dat is bijna

iedere zondag. Nieuws is er bijna geen meer. Van de

fronten hoor je niets. Holland zit maar te wachten. De

Canadezen zijn wel door de Grebbelinie heen, zegt men.

23 april Vanmorgen is Thei Krebbers eindelijk geko-

men. Hij wist veel dingen van Well, maar van ons huis

enz. niets. In Well moet bijna alles weg zijn, het meeste

door de Engelsen gestolen. Dat zijn nu onze vrienden.

Vanmiddag zijn Nelly, Mien, Bouvien en ik naar

Zuidhorn geweest. We hadden  niets dan de vluchtelin-

genverklaring. Met juffrouw Verheijen gesproken. Jan is

weg. Tegen de avond is Chris Wijers met een grote

vrachtwagen van Well gekomen. Wat een feest voor ons.

Hij wist heel wat meer nieuws. Verleden week had hij

nog met Bèr gesproken. Ton Kessels, Jan Verheijen enz.

waren al in Well aangekomen. Van wat wij nog hebben

weet hij niets.

24 april Bouvien en ik naar Groningen gefietst. We wil-

den graag een bewijs halen om naar Well te fietsen,

maar het is niet gelukt. Wel hebben we een schriftelijke

aanvraag gedaan. Over Hoogkerk zijn we teruggegaan.

De dokter had een bewijs, maar Tonny wil niet hebben

dat hij zonder haar en de kinderen gaat. Hier in

Grootegast grote drukte. Chris neemt mensen mee naar

Well. Maar wie? Nelly heeft Chris nog eens naar Toon

gevraagd. Hij leeft en maakt het goed. Hiep hoi! 15 dec.

had Chris hem getroffen in de trein van Deurne naar

Helmond. Heerlijk gewoon. Ik kan mijn geluk niet op!

Toon Vink en Leo Koppers gaan mee naar Well. Een

brief geschreven voor Toon. Leo brengt hem morgen

nog naar Bèr in Horst.

25 april Vanmorgen was de uittocht. Hé, om jaloers op

te zijn. Wat zou ik graag mee zijn gegaan. Je houdt het

hier haast niet meer uit.

26 april Prachtig weer. De hele dag buiten gezeten.

Dames v. Anken uit Lutjegast hier geweest. Wilmy

kwam ook nog even aanwippen. Ze ging naar

Buitenpost. De van Brachts hebben allemaal een bewijs

om mee naar Well te gaan. Maar nu om een auto te krij-

gen. Die hebben altijd geluk.

27 april Vanmiddag zijn Mien en Jo naar Hoogkerk

geweest. Men had ons gezegd dat Vic Timmermans

bewijzen uitgaf. Maar nee hoor. De dokter kon ook nog

geen auto krijgen. Vanavond zijn Boubien en ik naar

Vroentjes naar Hans geweest. Een heerlijk kop echte

koffie kregen we met koekjes.

28 april Heerlijk, heerlijk, de brieven zijn aangekomen.

Nelly kreeg vanmiddag een oproep van de burgemeester

om weer naar Bergen te komen. Zij kan nu alvast gaan.

Elly Schreurs schreef een briefje met enkele voorname

dingen. Toon is met een transport kinderen naar

Engeland. Hij had Treesje om inlichtingen over ons

gevraagd. Eerst was het even een teleurstelling voor mij.

Ik had me zo verheugd op zijn eerste brief. Nu vind ik

het heel prettig. Toon zal het wel erg interessant vinden.

Bèr was in Well geweest en had enkele stoelen, wat

smyrna kleedjes en wat porselein dat ze bij Kessels

gevonden hadden bij Schreurs in veiligheid gebracht.

Zou dat alles zijn wat we in het keldertje hadden zitten?

Toon Vink schreef dat we onze tapijten en zilver nog

hadden. We zijn ondanks alles heel enthousiast.

Zondag 29 april Anneke jarig. Vanmorgen kregen die

van Kessels een brief van Ton. We zijn wat ontgoocheld.

Het keldertje was open gebroken. Hun hele tuin door

gegraven. Dan zijn ons kristal en porselein en vele

mooie spullen weg. Maar we begrijpen dan niet wat Bèr

in veiligheid heeft gebracht. Ton, Frans en Truus hadden

een week gereisd. Leenen had enkele meubels van ons

in gebruik. Wat zouden we nu nog precies hebben?

Vanmiddag hebben we zo goed als het kan de verjaardag

van Anneke gevierd en van opa. Hun huis was al haast

helemaal schoongemaakt. Ze hadden ook nog enkele

mooie dingen gevonden. Ons fornuis stond ook nog in

de kelder. Zouden we alles bij elkaar toch nog wat heb-

ben? Ik hoop het.

30 april

Vanmorgen zijn Bouvien en Nelly naar Groningen

gegaan. Het was vreselijk weer en Bouvien was ook nog

ziek. Nelly heeft niets bereikt. Alleen dat ze op eigen

risico met de oproep de reis gerust kan wagen. De dok-

ter zou met zijn gezin deze nacht misschien gaan. Nelly

had eerst helemaal geen puf om mee te gaan, maar op

ons aandringen heeft ze het toch gedaan. Hopelijk komt

ze er. Het is voor alles veel beter. Als zij niet naar Well

gaat, zitten we hier over een maand nog. De Duitsers

hebben algehele capitulatie aangevraagd aan Engeland

en Amerika. Niet aan Rusland. Göring is dood,zegt men.
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1 mei "Gekomen is uw lieve mei", maar wij moesten

in Limburg zitten. Ik kan het hier in het noorden soms

niet meer uithouden. Nelly is nog niet terug. Zou ze naar

Well gegaan zijn vannacht? De geallieerden nemen de

capitulatie niet aan of de Duitsers moeten ze ook aanbie-

den aan Rusland. De Russen zitten midden in Berlijn.

De Russische vlag wappert al op de Kanzlei, Himmler

zijn huis enz. enz. Göring is doodgeschoten, Göbbels

zwijgt, Von Ribbentrop is verdwenen en last but not

least, Hitler heeft een hersenuitstorting gekregen.

2 mei Hitler is dood
Opvolger is benoemd. Geen capitulatie met Rusland. De

oorlog duurt voort. Maar Duitsland is kapot. We krijgen

nu nog de laatste stuiptrekkingen van het nazidom. Een

regeling is getroffen tussen Prins Bernhard en Seyss

Inquart (dat smeerlapje zit nog in Holland) over de

voedselvoorziening in Noord- en Zuid-Holland. Zij krij-

gen voedsel aangevoerd per schip, trein en vliegtuig. Het

is te hopen dat er hierdoor nog veel mensen van de hon-

gerdood gered kunnen worden. Wim Koppers en ik zijn

vanmiddag naar Groningen geweest. Het was een pech-

reis. Over Hoogkerk, Tolbert zijn we terug gereden.

Nelly is dinsdagmorgen al vertrokken met een wagen uit

Velden. Wij vinden het heerlijk dat ze nu thuis is. Nu

verwachten we gauw een brief van haar met een oproep

dat ook wij naar huis kunnen. Jan Smits heeft een brief

naar hier geschreven. Daarin stond dat Toon voor 3

maanden naar Engeland is. Ik zie hem dus niet als ik in

Well of Deurne kom. De hele dag heb ik nodig gehad

om dit te verwerken.

3 mei We snakken naar brieven. In Zuidhorn moeten er

800 aangekomen zijn voor de evacués. Als er ook maar

een van Toon zijn thuis bij is. Van Nelly zal nog wel niet

kunnen.

Hitler en Göbbels moeten zelfmoord gepleegd hebben.

Op een andere plaats staat er echter weer in de krant;

zouden ze wel dood zijn? Dönitz, de opperbevelhebber

van de marine is Hitlers opvolger geworden. Duitland

vecht door tot het bittere einde. Stalin heeft val van

Berlijn afgekondigd. In Sleeswijk-Holstein staan de

Russen en Engelsen nog 30 km van elkaar af.

Denemarken is afgesneden. Hier staan de berichten alle-

maal opgeplakt op de ruiten van Faber. De geestelijken

van Limburg doen alle moeite om ons hier zo gauw

mogelijk weg te krijgen. Het gaat slecht tussen de bevol-

king van het noorden en het zuiden. De evacués zijn hier

niets, niet in tel, dat kun je aan alles merken. Een hart

hebben de mensen hier blijkbaar geen. De dominee van

de Hervormde kerk in Opende zei zelf tegen Frans: ze

hadden hier noodzakelijk een klein oorlogje mee moeten

maken. Met de Hervormden kunnen de meeste mensen

wel goed overweg, maar met de Gereformeerden (geraf-

fineerden) is het meestal meer dan bar. Als je die verha-

len allemaal hoort. Ze zijn verre van christelijk, hoor!

Op 12 mei 1945 zijn we weer naar ons blij "Limburg"

getrokken en naar een "VRIJ NEDERLAND"

1.5 Nellie Kessels
(Halve Maan)

September 1944

Invasie, jah Invasie. Iedereen was er vol van. De een zei

"O, nog veertien dagen dan zijn we bevrijd" Een ander,

"Nou jah, als we met kerstfeest of Nieuwjaar maar vast

vrij zijn." Jah, wie zou het dichtst bij de waarheid zijn?

Iedereen prakkiseerde of fantaseerde en bouwde luchtka-

stelen.

Jah Als we maar vast vrij zijn dan zijn we al een heel

eind op de goede weg. Maar de Duitsers kwamen en de

Duitsers gingen, doch de bevrijding bleef uit. Wij hoor-

de de kanonnen bulderen in de verte, over de Maas.

Akelig 's avonds en 's nachts, jah het was een angstig

gehoor. Maar och 't was nog ver weg. Wij hadden nog

niets te vrezen. Zo ging een maand voorbij. Een maand

van afwachten, oktober, kwam, zou deze maand ons de

bevrijding brengen? Ja, nee afwachten maar weer.

In Afferden werden mensen uit hun huizen verjaagd en

ze moesten hier een onderdak zoeken. Ze kwamen zater-

dagavond. Oude mensen, Moeders met kleine kinderen.

Allen moesten te voet want vervoermiddelen waren er

niet. O wat vreselijk al die schreiende mensen die liepen

te zoeken naar een huis waar ze konden blijven. Wij kre-

gen 11 mensen bij ons in, maar een week later kwamen

er nog 6 bij. Het was wel een drukte maar we waren blij

dat wij nog niet weg moesten uit ons huis

En intussen naderde de geallieerden al meer en meer,

steeds dichter kwamen ze bij de Maas. Hier werden hui-

zen gebarricadeerd, bunkers gebouwd waarin de

Duitsers zich ophielden. Wij konden ook niet meer in

bed slapen, wij verhuisden naar de kelder en sliepen

daar. De vluchtelingen die bij ons waren hadden een

schuilkelder gemaakt. Buiten, waarin ze sliepen. De gra-

naten kwamen ook al naar deze zijde van de Maas.

's Avonds zaten we bij elkaar in de keuken. De een brei-

de de ander las, ieder vermaakte zich zo goed als ' t kon.

Dan ineens gefluit, een knal, de ruiten vielen aan scher-

ven. Gegil en dan gedrang naar de kelder. Je viel meer

dan je liep de kelder in. Ondertussen floten de granaten

maar door zonder ophouden, zonder tussenpozen, almaar

ontploffingen. Maar even onverwachts als ' t begin van

de schietpartij, was ook het einde.

Je ging eens kijken wat er weer kapot was en dan gingen

we maar weer bij elkaar zitten in afwachting of er soms

nog meer gebeuren zou!

Maar nee, voor deze avond was ' t weer genoeg. We

hadden ons rantsoen gehad. Maar met dat al ging ook

oktober weer voorbij en wij moesten maar steeds weer

wachten. Wanneer? wanneer nu toch? Weer kwamen en
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weer gingen Duitsers.

November kwam, maar geen bevrijding. Ondertussen

woedde de strijd over de Maas hevig voort.

Vierlingsbeek in handen van de geallieerden, hoorden

we de Duitsers zeggen. De mensen van Vierlingsbeek,

waren reeds lang geëvacueerd. In de nacht van zes op

zeven november werden de Duitsers door de Engelsen

naar deze zijde van de Maas, verdreven.

Zou nu de bevrijding haast komen, dat was weer de

vraag die we ons stelden.

De Duitsers werden nog erger en brutaler tegenover ons

als ze reeds waren.

Er werden Duitse kanonnen in onze nabijheid geplaatst,

daarmee werd geschoten naar de overzijde van de Maas.

Nu werd het granaatvuur van de Engelsen nog heviger.

Er werden velen gewond, enkelen zelfs gedood. Er kwa-

men Rode Kruis soldaten om de gewonden te verbinden

en te verzorgen. Was er weer een granaat salvo gezon-

den van over de Maas naar deze zijde, dan zag je enige

ogenblikken later ook weer gewonden binnen brengen.

In het begin vond je het griezelig wanneer je die gewon-

den zag, bloedend aan hoofd, handen of benen, meestal

zo wit als een lijk. Maar je werd er aan gewend, je werd

zo onverschillig, zoiets kan mij ook overkomen, flitste ' t

door je gedachten.

Maar daar dacht je maar niet over, want ten slotte, wat

had het leven eigenlijk nog voor ons.

In de kerk waren we vanaf september niet meer geweest,

een keer hadden we nog een H.Mis gehad in de schuur.

Als je naar het dorp moest had je de kans dat je ging

maar niet meer terug kwam. We moesten maar thuis blij-

ven, liefst in de buurt van de kelder.

Bets, mijn zus die met haar man in Venlo woonde,

kwam op een dag met haar dochtertje op de fiets naar

Well, maar ging na een paar dagen weer terug, ze vond

het bij ons niet veel beter dan in Venlo, waar haar man

was achter gebleven, dat was in oktober 1944. We heb-

ben haar in juni 1945, voor het eerst weergezien.

Vanaf november hebben we ook geen andere mensen

meer gezien. We zaten met 10 gezinnen in een buurt-

schap, contact met mensen die verder weg woonden

hadden we niet meer. Toen het 7 november gevaarlijk

begon te worden, vertrokken de vluchtelingen die wij in

huis hadden en toen werd het echt stil bij ons in de

buurt. Het enige wat we met de regelmaat van de klok

hoorden was het geschut, de geallieerden die van de

overkant van de Maas, de Duitsers bestookten.

Als wij ze op de hoogte hadden kunnen brengen van het

feit, dat de Duitsers aan de andere zijde van de Maas,

met een klein aantal waren dan was de strijd zo gestre-

den. Maar wij durfden ons niet ver van huis en hof te

verwijderen. Want als je een Duitser tegen kwam werd

er gegarandeerd geschoten op je, zo angstig waren die

soldaten

We hadden geen stroom meer, ook de telefoonverbin-

ding was al lang verbroken. De Duitsers hadden de

palen waaraan de bovengrondse leiding was bevestigd,

gebruikt om de door hen gebouwde bunkers te stutten.

Wanneer zou er een einde komen aan deze ellende?

De tocht naar onbekende streken

Zondag; 7 januari 1945 Well- Weeze

Een heerlijke vrije zondag. Tenminste met een goed

begin, maar met een bitter einde. 

's Morgens was alles goed, maar op 17 uur na de middag

begon het leed.

Daar kwamen twee soldaten met het bevel "binnen twin-

tig minuten moet alles geruimd zijn".

Het hoognodige konden we nog pakken en toen was het

abhauen. We hoefden maar 10 minuten te lopen en daar

werden we met autobussen weg gebracht, tenminste, zo

werd gezegd. Maar op de verzamelplaats aan gekomen

was er niets te zien van wagens en bussen. Toen

moesten we naar Weeze lopen, daar zou een trein klaar

staan die ons weg zou brengen, maar dat was een leu-

gen. In Weeze aangekomen, natte voeten en half bevro-

ren ledematen 's nachts om half twee, was er ook van de

trein niets te zien. Daar werden we dan in een zaal

gebracht, waar Hollandse arbeiders sliepen, daar konden

we gaan liggen in het stro. Maar die nacht heb ik niet

geslapen. We hebben in een café wat bij de kachel geze-

ten en ons verwarmd om wat op verhaal te komen. Wat

een dag van ontgoocheling.

8 januari Weeze- Goch

's Morgens waren we allen vroeg present, want niemand

had natuurlijk geslapen. Om twaalf uur moesten we onze

zaken weer bij elkaar pakken en dan te voet naar Goch

Er woedde een zeer zware sneeuwstorm, maar wij

moesten er toch door heen. Toen wij dan om een uur of

drie aan kwamen waren daar niet eens onderkomens

gemaakt voor de vluchtelingen. Maar om vijf uur waren

we dan eindelijk ondergebracht in een café, maar daar

was het zo vol, daar kon je haast niet slapen maar jah,

als je moe bent, slaap je op een harde bank en zo ging

het ons ook. Weer een dag om, vol bitter lijden.

9 januari Goch- Kleve

Acht uur in de morgen: Het bevel luidde: "Acht uur

afmarcheren naar Kleve", weer te voet met zakken en

pakken op fietsen en kruiwagens ging 't dan om acht uur

in 't half donker, richting Kleve. Onderweg stonden de

mensen langs de straat met warme koffie en soep. Als ze

dat niet gedaan hadden waren we ook bevroren. We
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kwamen daar 's middags om een uur of drie aan. Daar

moesten we in een school overnachten. Maar die school

was haast helemaal kapot, alle ruiten waren er uit en

geen verwarming aan, maar jah, we hadden al zoveel

ellende gehad, dat kon er tenslotte ook nog wel bij. Daar

kregen we dan 's avonds ook een bord warme gortsoep.

We sliepen daar in een klaslokaal met zo ongeveer vijf-

tig mensen, waaronder veel kleine kinderen. Maar ook

deze nacht sliepen we van moeheid, weer in op ' t zachte

stro.

10 januari Kleve- 's Heerenberg

Weer een reis voor de boeg van ongeveer dertien km.

Om acht uur moesten we weer vertrekken, zakken en

pakken op fietsen en kruiwagens en dan maar weer afge-

marcheerd in de richting van ‘s Heerenberg. Het weer

was niet zo slecht als de andere dagen, maar koud was

het toch nog. Met volle moed togen we op weg.

Die dag hebben we gedaan wat we nog nooit gedaan

hadden.

Bij de Boeren hebben we om een boterham gevraagd,

die we ook direct gekregen hebben.

Toen we aan de Rijn kwamen, moesten we ongeveer een

uur wachten, want dat overzetten ging telkens met een

paar te gelijk en daar was het zo koud aan dat water,

daar was het om te bevriezen. Dan kwamen we in

Emmerich, O, wat was daar alles kapot van de bommen,

daar zag je haast geen mens meer. Een eindje buiten

Emmerich hadden Hollandse jongens koffie gezet en

werd die aan de vluchtelingen aangeboden. Eindelijk

tegen drie uur in de middag kwamen we dan in 

‘s Heerenberg aan. Daar werden we in een kasteel inge-

kwartierd, was wel fijn ingericht. Direct werd er soep

rond gedeeld en voor de kinderen gezorgd.

Daar waren ze beslist erg behulpzaam. Ook de mensen

daar, je voelde je daar direct heel anders. We hebben

daar in de kasteelzalen geslapen en 's morgens om negen

uur moesten we weer verder in de richting Doetinchem.

11 januari 's Heerenberg-Doetinchem

Deze dag werd beter voor ons, om tien uur kwamen er

paardenwagens voor het vervoer van oude mensen, kin-

deren en pakken. Nu hoefden we maar een zak op de

fiets te nemen en ging het lopen gemakkelijker, maar

toch was het nog geen lolletje want 't sneeuwde en waai-

de en 't was vreselijk koud. Toen we in Doetinchem aan

kwamen moest Zus (vriendin) en ik uit elkaar, want wij

kwamen in een zaal en Zus in 't pakhuis van een bazaar,

met de hele familie natuurlijk. w was wel jammer maar

er was niets aan te doen. Daar in Doetinchem kregen we

heerlijke warme kippensoep en brood met koffie en voor

de kinderen was er pap. We sliepen daar in de zaal op

het podium, het was net echt.

12 januari Doetinchem-Borculo

Die dag zal ik mijn hele leven niet vergeten. O wat was

dat een pestdag, 's morgens om tien uur moesten we hier

weer weg. Ik hoefde niets op mijn fiets mee te nemen,

dus ik dacht dat wordt goed vandaag. Maar, o jah, het

begin was goed inderdaad. Maar het lijden kwam nog, in

Zelhem in de Melkfabriek kregen we tegen twaalf uur

iedereen een bord pap. Daar knapte je van op. Vandaar

uit moesten we naar Ruurlo, waar we zouden overnach-

ten. Van Doetinchem naar Ruurlo is negentien kilometer,

dus een lange route. Toen we dan om vier uur in Ruurlo

aankwamen, moesten we daar stamkaarten af halen,

tekenen en wagens laden en konden we verder gaan naar

Borculo, nog zes km. Daar stonden we, het was haast

donker en ' t was aan het dooien dus moesten we lopen

door al die slik. Ik had klets natte voeten, om zes uur

kwamen we eindelijk in Borculo aan. Maar wat viel dat

daar tegen, wat was dat een organisatie. Eerst moesten

we naar het evacuatiebureau, vandaar uit onze pakken

wegbrengen dan weer naar dat bureau, toen naar een

café waar het niet eens verwarmd was. Daar kregen we

warm eten o.a. knollen met geschilde aardappelen,

gestampt, niet eens warm.

Vandaar uit werden we naar een schoolgebouw gebracht.

Daar was een lokaal verwarmd en daar moesten we met

ongeveer 70 personen in slapen. Ik heb op een deken

gelegen vlak naast de kachel.

De nacht zijn we door gekomen maar de meesten waren

's morgens haast bevroren. Nog eens, zo slecht als we

het in Borculo hadden, hebben we 't nog nergens gehad

en hoop ik 't ook nergens meer te krijgen.

13 januari Verblijf Borculo 

Vanmorgen dachten we verder te gaan maar we kregen

bericht dat we tot maandag in Borculo moesten blijven.

Dan krijgen  we vanavond weer aardappelen met schil.

Dus moeten we 't maar volhouden, tot maandag

Vanmiddag hebben we op de kachel soep gekookt. Die

smaakte weer eens echt Wells. Maar jah, we zullen ons

nog wel veel aan moeten passen. Want zo goed als in

Well, zullen we het toch wel nooit meer krijgen. Maar

zo slecht als in Borculo hoop ik het ook nergens meer te

krijgen.

Zondag 14 januari Verblijf in Borculo

Van morgen zijn we om tien uur in de Mis geweest. De

pastoor uit Bergen deed de mis. Na de mis hebben we

op de kachel weer een eigen potje, gekookt.

De anderen gingen ' s middags in café Peters eten en

kregen weer wortelen met ongeschilde aardappelen. 

's Middags ben ik naar Ruurlo geweest, heb de familie

Leenen opgezocht. Die sliepen daar in de kerk.

15 januari Vertrek naar Goor

Om half tien bij het pakhuis klaar staan voor vertrek. Zo

luidde het bevel van die dag. Om halftwaalf ongeveer

konden we eindelijk eens weg rijden in de richting

Diepenheim. Daar kwamen we om half drie  ' s middags

aan. We kregen daar in een café warme erwtensoep en

moesten de bagage over pakken op andere wagens en

dan ging het verder richting Goor, vier km verder. Daar

kwamen we om half vier aan. We werden daar bij parti-

culieren ondergebracht, Toos en ik bij een bakker, vader,

moeder samen en Theo en een vreemde jongen samen.

Daar in Goor hebben we het goed getroffen, voor het

eerst sinds 7 januari hebben we weer eens in een echt

bed geslapen. Maar ik had ook echt slaap, 's avonds we

zijn om half negen al naar bed gegaan, vol verwachting
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wat de dag van morgen brengen zal.

16 januari Verblijf Goor

Die dag was weer een dag van rusten. De hele dag zijn

we bij die mensen geweest, we hebben daar mee gegeten

aan tafel en hebben het reuze gehad. De nacht na die dag

hebben we weer in bed geslapen. Maar ja aan alle geluk

komt een einde, want 's middags werd door de straten

om geroepen "Vluchtelingen morgen vroeg om negen

uur weer vertrekken"

17 januari Naar Rijssen

We zouden om negen uur vertrekken maar om tien uur

waren we nog niet weg. Bah, wat een weer, het regende

en waaide en daar moesten wij door. We kwamen dan 

' s middags tegen half twee in Rijssen aan. Daar moesten

we eerst naar een school, daar kregen we in een Rode

Kruis gebouw, stamppot te eten. Daarna moesten we

voor onderzoek of we ook gezelschap hadden, Toen

weer naar school waar we konden lopen en bevriezen tot

zes uur. Toen hadden ze het eindelijk zover dat ze wisten

waar we slapen moesten. Nee hoor, Rijssen viel weer

echt tegen, Want zo goed als het in Goor geregeld was,

zo slecht was het in Rijssen. Maar we hebben nu acht

nachten op stro geslapen, die nacht kregen we ook om.

18 januari Naar Nijverdal

Vanmorgen moesten we om halfnegen vertrekken in de

richting Nijverdal, 7 km. verder. Daar heb ik mijn fiets

nog laten maken, want daar reed ik net voor Nijverdal

een stuk glas in de band. Daar in Nijverdal werden we in

de Hervormde kerk onder gebracht daar was het lekker

warm we kregen allemaal pap te eten maar er was jam-

mer genoeg, geen suiker in.

Toen we ons daar eenplaats gezocht hadden moesten we

voor onderzoek bij de dokter, toen kregen we de gele-

genheid een flink bad te nemen. Hè, wat was dat heerlijk

weer eens fijn fris gewassen en verschoond te zijn, toen

heb ik mijn goed ook maar gewassen. Eindelijk om

twaalf uur ongeveer ging ik dan naar bed.

19 januari Verblijf Nijverdal

O, wat was dat een weer, 't sneeuwde en koud was 't en

daar zouden wij door moeten. Maar om half twaalf zaten

we nog bij onze gepakte zakken en om twaalf uur werd

bekend gemaakt dat we blijven moesten tot maandag.

Er was niets aan te doen, we moesten ons maar tot

maandag amuseren. Na de middag gingen we de stad

bezichtigen, maar veel was er niet te zien.

20 januari Verblijf Nijverdal

Vanmorgen heb ik tot een uur of negen geslapen. Ze

hebben hier nogal alles tamelijk goed geregeld. We slie-

pen apart in een zaal en eten wordt in een andere zaal op

gediend.

Het eten is hier nogal goed, tenminste met andere plaat-

sen vergeleken. We doen nu maar de hele dag stoppen

en breien, zo krijgen we de dag wel om.

Zondag 21 januari Verblijf Nijverdal

Vandaag is het vroeg opstaan want we kunnen allemaal

naar de kerk. De mis was om negen uur in de stoomwe-

verij, want de kerk is hier gebombardeerd. Om negen

uur was extra voor de vluchtelingen. Er waren er nog al

veel. ' s Middags kregen we aardappelen en rode kool te

eten, waarbij we zelf spek gebakken hebben, dat was

een echt zondags maal. Na de middag begon het weer

aardig te sneeuwen. ' s Avonds om zes uur naar het lof

geweest, op de klompen nog wel . De avond hebben we

weer om gekregen met lezen en breien.

22 januari Naar Ommen

Vandaag moeten we weer verder. Om negen uur kwa-

men de wagens voor, meest gesloten rijtuigen. Dat was

wel fijn voor de oude mensen en kinderen. Ik ben maar

weer met de fiets gegaan, wat was het slecht fietsen. De

sneeuw lag zo dik en er was haast niet gebaand. Toen

we om twee uur in Ommen aankwamen, vertelden ze

ons dat we weer terug moesten naar Nijverdal. Want in

Ommen was geen plaats voor ons. Maar ten slotte moch-

ten we daar toch blijven. Daar kwamen we dan in een

school terecht. We moesten daar in school slapen en tien

minuten lopen, van daar moesten we in een café gaan

eten. Hoor als ik had mogen kiezen, was ik toch liever

naar Nijverdal terug gegaan. Maar jah, we moesten ons

maar weer schikken in het lot.

23 januari Verblijf Ommen

We dachten vandaag verder te gaan, maar aangezien de

transporten niet verder gaan in 't noorden, zullen we hier

moeten blijven. Nou jah, het is hier wel uit te houden als

't moet. Het eten is hier niet slecht maar 't is niet zo goed

geregeld. Af en toe maken we een rondgang door de stad

en zo moeten we de dag maar om krijgen. Er werd ver-

teld dat we hier nog wel een paar dagen zullen moeten

blijven.

24 januari Verblijf Ommen

Jah hoor, weer een dag die we hier moeten door bren-

gen, maar er werd bekend gemaakt dat we vrijdag mor-

gen tegen half tien moesten vertrekken. Dus, tot zover

moesten we 't maar vol houden. We leven maar verder in

de hoop dat 't vrijdag maar mooi weer is als we weg

gaan.

25 januari Verblijf Ommen

Nog steeds gaan we niet verder. Vandaag ben ik naar de

boeren geweest om wat aardappelen. Maar de boeren

hier in deze streek zijn nogal gierig. Je moet hier een

heel eind uit de buurt gaan om wat te krijgen. Nee hoor,

dan zijn ze bij ons in Limburg heel anders. Tegen de

middag werd bekend gemaakt dat de transporten vrijdag

niet verder gaan. Dus maar weer afwachten, wanneer.

26 januari Verblijf Ommen

Nog steeds laten ze ons in Ommen. Maar jah, we moe-

ten toch onze tijd in de wereld zijn, 't is mij hetzelfde

waar we zijn.

27 januari Verblijf Ommen

Weer een dag verblijf in Ommen.

Zondag 28 januari Verblijf Ommen

Vandaag hebben we voor de eerste keer eens lekker eten

gehad hier in Ommen. Het was snert en die was eens

echt lekker.

29 januari Verblijf Ommen

Nu worden we een stel van onze zaalgenoten kwijt. De

helft ongeveer ging verder in de richting Balkbrug.
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Wanneer wij weg gaan is nog niet bekend.

31 januari Verblijf Ommen

Eindelijk begint 't eens te dooien, als het nu maar door

gaat, worden we ook eens van de sneeuw verlost

1 februari Verblijf Ommen

Vandaag zijn To (haar jongere Zus) en ik naar 't bad

geweest, daar fris je weer eens echt van op. De sneeuw

is haast verdwenen.

2 februari Verblijf Ommen

De sneeuw is zo goed als verdwenen, nu kan ik op de

fiets naar Nijverdal. Hè konden we daar maar weer naar

toe. Wat was 't daar toch gezellig en alles zo fijn gere-

geld.

4 februari Ommen

Nog steeds blijven we hier in Ommen. Ik geloof niet dat

we nog op de plaats van bestemming komen.

Zondag 4 februari Ommen

O, O, wat is dat een weer vandaag, 't regent dat het giet,

is dat nu zondag? Maar na de middag klaarde 't toch een

beetje op. Toen hebben we 's middags om drie uur de

fiets genomen en zijn naar Balkbrug gefietst. Daar lig-

gen de vluchtelingen in een soort gekkenhuis, nee dat

viel ons daar echt tegen, hoor. We hebben vandaag voor

de eerste keer wittekoolstamp gegeten. Anders eten we

hier iedere dag wortelen of knollen stamp.

5 februari Ommen

Nu begint 't een beetje mooi weer te worden. We hebben

een fietstocht gemaakt via Nijverdal naar Rijssen, dat is

van hier 25 km. Na de middag begon 't toch te regenen.

Wij hebben in Rijssen onze Wellse kennissen opgezocht,

't was al donker toen we hier aankwamen.

6 februari Ommen

Wat was ik van morgen nog moe van de fietstocht. Nu

hebben ze wat moois met ons uitgehaald, hier in school

was niet goed verduisterd. Nu hebben ze hier al de rui-

ten zwart gemaakt We zitten nu helemaal in het donker.

Maar jah. , we zijn toch maar vluchtelingen.

7 februari Ommen

We hebben nu zodanig opgespeeld dat we toch tenmin-

ste vergunning hebben gekregen om twee ruiten weer

schoon te maken, we hebben met een mes alles er af

gekrabd.

8 februari Verblijf Ommen

Vandaag ben ik naar de boeren geweest voor brood,

want met die 4 sneetjes die we hier krijgen, hebben we

lang niet genoeg. 't Is tamelijk mee gevallen, ik had drie

pond rogge, twee liter melk, twee eieren en een brood.

Dus dat ging nogal.

9 februari Verblijf Ommen

Nog steeds blijven we hier in Ommen, want verder op is

schijnbaar geen plaats voor ons. Maar jah, we houden 't

hier nog wel een poosje vol. We zetten ons maar weer in

't  stro en met stoppen en breien krijgen we de dag wel

weer om. Deze avond kregen we een bijzonderheid, eens

een keer kroten met aardappelen, gestampt. We dachten

allen dat we iets extra's kregen, maar O jee, dat viel

tegen. Als ik daar aan denk, dan komt mij nog alles

omhoog. Maar jah, we hadden niet zo'n erge honger

want we hadden van middag spek gebakken. Daarvoor

moesten we eerst een paar straten ver lopen, want hier in

school is er centrale verwarming. Maar ja, we leven nu

haast net als soldaten, slapen in stro en de mensen lastig

vallen om wat warm water en zoiets. En ook weten we

van te voren nooit wanneer we verder gaan.

10 februari Verblijf Ommen

O, wat een weer vandaag 't regent dat het goot, dus

moesten we ons maar in het stro vermaken. Maar dat

hebben we nu al haast drie weken gedaan, dus dat kan

nu ook nog wel.

Zondag 11 februari Verblijf Ommen

We zijn maar weer eens naar Nijverdal geweest, met de

fiets. Dat was weer afleiding.

We kregen vandaag als zondagse kost, boerenkool, maar

de pudding waren ze vergeten.

12 februari Verblijf Ommen 

Weer een begin van een nieuwe week. Het begin van de

zesde week dat we onder weg zijn en nog steeds is het

einde niet in zicht, vandaag zijn de geëvacueerden die in

Nijverdal waren hier voorbij gekomen op doortocht naar

Balkbrug.

13 februari Verblijf Ommen

Ben in Ommen bij de familie van Elburg, in 't huishou-

den gaan helpen, want de moeder is daar ziek en ze kun-

nen geen hulp krijgen. Doe ik nog een goed werk ook,

in de beroerde tijd.

11 april De bevrijding van Ommen

Hè, wat was dat een onverwachte gebeurtenis. Het

begon met Pasen al zo'n beetje te rommelen. In de week

na Pasen gingen er al verschillende NSB-ers vandoor,

want ze dachten altijd nog dat de Duitsers de oorlog

zouden winnen. Vrijdag 6 april, kwamen er een paar

tanks op verkenning, de Duitsers in angst natuurlijk.

Wij mochten 's middags niet meer buiten komen en we

mochten ook geen ramen meer open laten staan. Dat was

natuurlijk uit angst voor schiet partijen. Oh, wat waren

die Duitsers bang voor de partizanen.

Zondags was het weer aardig rustig, maar Dinsdags

begon het lieve leventje weer. De NSB-ers waren ver-

dwenen en veel Moffen ook.

's Avonds om 8 uur hoorden we al een paar granaten

fluiten. Maar om tien uur begon het pas goed. De grana-

ten floten over Ommen. Het duurde zeven minuten maar

wat waren die zeven minuten angstig. Twee doden vie-

len in Ommen te betreuren. Om elf uur was alles naar

bed gegaan maar de rust was niet voor lange duur, want

om vijf uur ging de brug de lucht in. Wat was dat een

hels lawaai, haast alle mensen in Ommen hadden ruiten

kapot. Maar dat was nog niets vergeleken met de schade

die de granaten aangebracht hadden.

Toen we om half zes buiten de deur keken, waren de

Duitsers zich aan het gereed maken voor  het vertrek.

Maar het ergste was, je zag ook geen Engelsen, we zaten

alle in angst dat de Moffen, nog terug zouden komen.

De brug was wel kapot, maar je kon er toch nog over

lopen.
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Im Kamf gegen den Bolschewismus fiel fur Führer, Volk

und Vaterland an der Ostfront der Niederländische

Kriegsfreiwilliger der SS-Standarie Westland

Bericht: Vrijwilliger in sept 1941 gesneuveld. Hubert J.

geb 18/1/1822, zn. van Gerardus J. Lammerskamp E

200. 

NB. Op 31/5/1941 was zijn broer Gerard doodgebleven

door ongeval te Walbeck.

Nov Gemengde dansclub. Doel: Meer eenheid in het

dorp. Enige vreemdelingen wilden een Gemengde

Dansclub oprichten. KA stuurt een brief aan de burge-

meester en het loopt met een sisser af.

23/12 Leonard T. , Elsteren E 123 verklaart lidmaat-

schap NSB op te zeggen. Getuigen: Lodewijk Rijs E 134

en Peter Eickmans E 135

1942

Het heeft 14 dagen lang gewinterd.

Vanaf 24 januari lag de sneeuw 'n 1/2 m dik. Ruim 'n

week heeft de Maas dicht gezeten. Het vroor 17 tot 18

graden.

In de nacht van 26/27 jan. wees de thermometer -26 gr.

C. Vanaf 27/1 dooi.

26/1 Sterfgeval Peter B  E 196 Bosscherhei. Hij was

sinds 1938 niet meer in de kerk geweest en lid NSB. Na

overleg met de Bisschop is besloten hem niet op het

R.K. kerkhof te begraven.

Begraven op het "Algemene kerkhof" aan de Weezerweg

op 31/1/1943

29/1 Bezoek van Anton van de Biesen en Jacoba Janssen

alias vrouw Sprenkels. Zij vroegen om een hoekje op het

R.K. kerkhof beschikbaar te stellen voor onze oud NSB-

strijder. Geweigerd: Beroep op de uitspraak van mijn

Bisschop.

Donderdag kreeg ik telefoon uit Afferden, op initiatief

van Antoon van de Biesen, van de heer van Weer.

Vrijdag 30 /1 telefoon uit Maastricht van de

Sicherheitspolizei: weer geweigerd.

1.6  Pastoors: 

J. Eggelen 

en

M. Reiné

Kerkarchief Well  nr 3 "Liber Memoriales" 1940-1971,

Gemeentearchief Venray 

Jan. 1941 We beginnen het nieuwe jaar met

moed en vertrouwen.

Begin jan. Brandvrije kluis aangebracht in de kelder van

de pastorie. Kuil gegraven van 2,5 m diep voor het fun-

dament en méér dan 1000 emmers water nodig voor

aanwateren.

17/1 Comite Katkolieke Actie Leden: G.v.Bracht vz,

Thissen, J. Schreurs, Hub Vink, Piet Rutten, Frans

Vullings, Theo Kessels, Jac Stevens

CV aangelegd door Frits Vaske, Venray fl. 1804,-.

Pastorie behangen/ geschilderd door Nic Kwanten en

Ben Reiniers

27/1-2/2 Vormingsweek voor Meisjes. 2 meisjes zijn niet

verschenen: Ciska C. en van de Biesen. Beide uit NSB-

gezinnen.

Tabernakelbrandkast besteld bij Haen, Venray. Levering

tegen Pasen.

Nieuwe ciborie besteld bij Hamers, Tilburg 

26/2 Kap. Wismans naar Dekkerswald. Krijg voorlopig

een pater van SVD

1/3 Er komen 41 zusters uit Maria Auxiliatrix naar de

"oude kazerne" Well.

13/3 Voorlopige kapelaan gearriveerd, Pater Jungblut uit

Vaals.

39/3-8/4 H. Missie ,10 daagse en Congregatie H.

Familie opgericht. 1e zondag: H. Fam. Vrouwen, 2e zon-

dag Maria Congregratie Jongens, 3e zondag Maria

Congr. Meisjes, 4e zondag H. Fam. Mannen

KA: Jac Krebbers i.p.v. Jac Stevens. Aanvulling Jacob

van den Hoef.

KA: Jonge Mannen, vz Fr. Vullings en bij Jonge Meisjes

Toos Geraedts.

6/5 6 processiestaven aangeschaft

Secr. Maria Congr. Nelly Arts.

30/8 Jan Geurts uit Blerick benoemd als kapelaan

11/9 vertrek Pater Jungblut.

23/9 Jan Geurts gevestigd.

sept. Parochiestempel fl. 10,- besteld bij Wolters-v

Wylick.

21/9 1e Plechtige opdracht H. Familie.

16/10 Bespreking KA op de Meisjesschool.

3/11-7/11 Vormingsweek van de jonge mannen door kap.

Corbey, Bergen. Zeer geslaagd.

2/12-7/12 2e Missieweek, Thema Verdieping.

Duits bericht: Vrijwilliger Peter D. geb. Well

10/11/1915, zn. van Jacob D. , Leuken E 213 gesneuveld

in Rusland op 2/8/1941
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en 2 personen doen het woord bij het graf van Peter B.

(NSB-er)

7/6 Verbod tot het houden van de sacramentsprocessie.

De processie werd toen gehouden op kerkelijk terrein,

o.a. het kerkhof.

28/6 Toestemming van Bisschop Lemmens om in het

vervolg 3 missen te houden. Staanplaatsen, voorportaal -

onder de toren - bij en onder de trap naar het doksaal,

zijn vanaf nu verboden.

Tevens verboden voor vrouwen de stoelen bij de biecht-

stoel.

28/6 Collecte (op verzoek van bisschop Lemmens) voor

de slachtoffers van de bominslag te Afferden F 250,- 

29/6-3/7 Grote schoonmaak van alle beelden. 

Op 1/7 komen Duitse officieren 2 man ophalen om te

werken aan de schijnwerperinstallatie. Dit waren

Bernard Reiniers en Theo Simons. Er zijn 2 anderen

ingevallen. 

Begin juli Verzekerd tegen oorlogsschade.

- Kerkgebouw+sacristie+inventaris fl. 80000,-

- Pastorie fl. 20000,-

- Kapelanie fl.   3000,-

- Kerkehuis fl.   5000,-

- Jongensschool fl. 20000,-

13/14 juli Brandbommen in Well in de nacht.

Er vielen ongeveer 100 brandbommen in de weide voor

de pastorie en rondom de pastorie woning.

Dezelfde nacht vielen er 8 brisantbommen in het

Knikkerdorp.

Het huis van weduwnaar Broekmans werd totaal onbe-

woonbaar.

De gemeente Bergen is wel zwaar bezocht in de maan-

den juni en juli.

17/7 Godslamp gedoofd en elektrisch licht bij het taber-

nakel aangebracht.

Juli Het Arbeidskamp aan de molen dateert van begin

van de oorlog. Het is bevolkt met circa 160 jongens,

waarvan er 19 katholiek zijn.

20/7 Oude tabernakel cadeau gegeven aan de Zusters.

Vrijdagavond 20 november hebben onze 3 klokken 3

kwartier lang voor het laatst geluid. Zaterdag 21

november zijn ze alle drie naar beneden gehaald. Het

karwei was maandag 23 nov. voltooid.

Ook 't klokje van 't Liefdegesticht moest mee, als rem-

plaçant voor 't klokje van de St.Rochus kapel.

1943

Begin jan. Begint er een nieuw Arbeidskamp te Well, de

grote meerderheid der jongens is uit Brabant en

Limburg.

Circa 170 katholieken. Jan Geurts is aalmoezenier in 't

kamp.

Er is 'n hulpkerk ingericht in zaal Simons in de

Grotestraat.

Jan Geurts fungeert als rector van de hulpkerk, deze

kerk is alleen toegankelijk voor leden van de arbeids-

Om 9 uur telefoon van de Sicherheits Dienst: ik moet 1

uur op de pastorie blijven.

3e telefoontje: S.D. geeft bevel tot begraven op het RK

kerkhof: geweigerd.

Op 31/1 wordt hij op het RK kerkhof begraven zonder

pastoorstoestemming en om 9 uur komt de S.D. contro-

leren

Febr Collectes voor"Behoeftige mensen"1e fl.70,-, 2e

fl.57,-

1/3 2e zondag na Pasen. Pastoor Eggelen met ziektever-

lof

Voor Pasen een 20-tal brieven verstuurd aan non-

paschanten i.c. leden NSB partij. Er komen 3 antwoor-

den terug: Richard D., Leuken; Piet Z.; Maan H., op de

Kamp.

15/4 Er hebben zich 2 heren bij de kapelaan gemeld.

Kapelaan was afwezig, was hun bekend, en vertelden

dat de pastoor ziek was. Hun doel was: Huiszoeking bij

de kapelaan. De brief "Aansporing om met Pasen alles

weer in orde te maken" werd snel gevonden.

13/4-16/4 Inspectie kerkhof; alles in orde

26/4 Kranslegging op het kerkhof. Ca. 30 pers. aanwezig

Vanwege “papiermangel” het laatste Parochieblad 
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dienst en het kader.

11/1 Sterft in 't ziekenhuis te Venlo de heer Beukman, in

Well compagnon van Sprenkels.

Hij was de volijverige leider van de Winterhulp in de

parochie Well.

15/1 Pater Jungblut (oudoom van de kapelaan Jungblut)

komt als rector naar het Klooster.

17/1 Zending voor KA (nieuwe leden) 9 meisjes en 2

durfden het niet aan; 6 jongens en 2 durfden het niet aan

14/2-21/2 Gezinsweek voor gehuwden

April Pastoor J.Eggelen gaat om gezondheidsredenen

naar de kleinere parochie Swolgen. Zijn opvolger

Mathieu Jean Antoine Reiné, geb. te Venlo 22-9-1900,

werd op 19-2-1943 benoemd te Well en op 18/4 geïn-

stalleerd. Door de bezettende macht waren plechtighe-

den en receptie bij de installatie verboden.

Katharina Maria van de Biesen- Hartjens was naar het

ziekenhuis te Venlo gebracht en stierf daar, na volgens

getuigen van de Rector het lidmaatschap van de NSB

opgezegd te hebben. Ze is begraven op 9/4. Omdat par-

tijleden er een demonstratie van maakten en de kerk niet

wilden verlaten, werd er alleen een stille mis gelezen.

Mei Administratie op orde gebracht.

Er waren 256 Stichtingen: 

I 62 "nieuwe stichtingen"

II 52 sacramentsmistero

12 St Joseph Missen

41 "oude stichtingen"

III 89 oude stichtingen a fl. 1,-

Verzekeringen verhoogd.

Brandverzekering van  fl. 117000,-  naar    fl. 223000,-

Molest (schade) 

verzekering van fl. 118000,-  naar    fl. 236000,-

Inbraakverzekering (nieuw)                         fl.  41500,-

Rommel achter het hoofdaltaar opgeruimd in 4 morgens.

Banken en (moderne) stoelen van het priesterkoor naar

de spreekkamer van de kapelaan gebracht

In mei beschrijft de pastoor een affaire waarvan de

details niet voor publicatie vatbaar zijn. Het komt er op

neer dat het niet goed gaat tussen de relatie met de kape-

laan  enerzijds en de pastoor/ koster anderzijds. Het

draait er uiteindelijk op uit dat de kapelaan ontslagen

wordt.     

19 oct. Kapelaan Albert Lebens uit Tegelen naar Well.

Deze is de 4e  sinds 1940, moge het deze keer goed

gaan. 

Er worden kerstpakketten met levensmiddelen verstuurd

Foto’s van Well voor de verwoesting in de oorlog
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naar mensen in de stad, die in deze oorlogstijd van alles

te kort hebben. Dit werd geregeld door de mannen van

de KA. Ons dorp had van het bisdom Roermond het

grootste aantal pakketten.

Voor Kerstmis een monumentale communiebank (stond

in 5 stukken op het priesterkoor) aan elkaar laten zetten.

De beelden van het H Hart en van onze Lieve Vrouw die

eerst tegen het priesterkoor stonden en daar helemaal

niet pasten, heb ik onder de toren gezet zodat het daar

nu ook meer "kerks"uitziet.

1944

11/1 medegedeeld: 24 begrafenissen, 12 gehuwd, 41

gedoopt,72500 H Communies.1941 - 61100; 1942 -

63600; 1943 - 72500

Januari. Nieuw Zielenboek gemaakt, waarin getypt kan

worden i.p.v. te moeten schrijven.

Godsdienstige Verenigingen georganiseerd. Pastoor: 

H. Fam. van de Mannen en Vrouwen. Kapelaan: Maria

Congr van de Jongens en Meisjes.

Nu vaste plaatsen zodat "present" roepen in de kerk niet

meer nodig is.

Volgens brief van de Bisschoppen van NL: Boete

Tridium te houden van 15/6- 18/6. Pater Verdijk predikt.

15/8 Toewijding vernieuwd van de parochie aan het

Onbevlekte Hart van Maria.

15/8 als Algemene Communiedag vastgesteld. In het Lof

de Zending verleend aan groep Jongens 17-25 jaar: Jan

Daemen, Wiel van den Hoef, Jaap Rutten en groep

Meisjes 17- 25 jaar: Anna Daemen, Cisca Koppes, Stien

Rutten, Truus Valckx, Truus Derks, Fien Drissen, Tonny

Kessels

De Gesel der Verwoesting Jan. 1949: beknopt verslag

gemaakt van rest 1944/45/46/47/48.

Dagboek Douven is verloren gegaan, maar er is nog wel

het dagboek van Mia Arts.

P.S. Zoals uit dit boekwerk moge blijken zijn er geluk-

kig veel meer dagboeken bewaard gebleven.

Het Begin.

Na de invasie in Frankrijk toen de moffen op de vlucht

gejaagd waren kwamen hier op 4 sept. de eerste ongeor-

dende troepen over de Rijksweg en over de Maas, te

voet, te paard, per fiets, (als ze iemand met een fiets

zagen, roofden ze hem) tanks, vrachtwagens etc.Ze hiel-

den zich zoveel mogelijk onder de bomen uit vrees voor

de geallieerde vliegtuigen.

Bovenstaande foto’s geven een beeld van een aantal voltreffers
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Woensdag middag 6 sept. om 4 uur werd de pastorie in

beslag genomen. Ik mocht alleen de keuken houden en 2

slaapkamers, de rest werd ingericht voor de staf, mijn

huis was een kantoorgebouw geworden voor de moffen,

vanaf dat ogenblik ben ik niet meer vrij geweest van die

mensen, er zijn hier achtereenvolgens geweest:

Wehrmacht, Grüne Polizei, S.A., S.S., Falschirmjäger en

Stoottroepen, later Engelsen.

Wat dat betekent laat zich niet beschrijven, men kan zich

dat alleen denken.

Daar kwam nog bij dat burgemeester Douven moest

onderduiken en de moffen mij toen burgemeester maak-

ten.

Ze zijn voor alle mogelijke en onmogelijke zaken bij mij

geweest o.a. om lijsten van mannen, jongens, vrouwen

en meisjes. Ze vroegen "Parochielisten", waaruit blijkt,

dat eigen parochianen doorgegeven hadden, dat ik zulke

lijsten bezat. Ik had ze echter bijtijds bij Thei Derks in

de kelder laten inmetselen. In verband hiermede kan ik

nog vermelden, dat tot 3x toe door eigen parochianen de

moffen naar de pastorie gestuurd werden, omdat de

pastorie het grootste huis van het dorp was, met de beste

kelder en de pastoor kon ze beter hebben dan zijzelf.

Wie die personen geweest zijn, weet ik met zekerheid,

maar zal hun namen liever niet noemen, om hen voor

schande te bewaren. Verder moesten ze van mij hebben

fiets en badkuipen schrijfmachines, kaarsen, lucifers,

landkaarten etc. Het stemt me nog altijd tot vreugde en

tevredenheid, dat ze niets maar dan ook totaal niets van

mij gehad hebben en dat ik als 'dummen Holländer' zo

mooi met die edelgermanen wist te praten, dat ze met

een goeden indruk weg gingen, ofschoon ze niets bereikt

hadden. In die zware dagen ben ik zichtbaar door Onze

Lieve Heer geholpen, anders had dat eerder een keer

scheef moeten lopen, want ze waren verdraaid lastig.

Nu begint het voor goed

6 oct. werd de kerk zodanig beschadigd, dat ze niet

meer gebruikt kon worden, bovendien was het niet meer

verantwoord, omdat vanaf vandaag ook de beschieting

met kanonnen begint.

12/10 1e Bombardement met Jabo's zoals de moffen dat

Foto in de kelder van de pastorie. VLnR Pater Jungblut, Hr en Mevr Hommen,kap. Lebens, mijn huishoudster Cath.

v. Heel, staand ondergetekende pastoor Reiné, voor mij "Marie van kapelaan, op de voorgrond, Hilda Vrede- Truus

van Heel en een nichtje van mij Elsje Reiné. (Deze 2  laatsten waren toevallig uit Venlo bij mij te logeren en konden

niet meer naar huis terug) Dit is dus maar een klein gedeelte van mijn keldergenoten.
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noemden, Engelse vliegtuigen die raketbommen afschie-

ten en mitrailleren met patronen van 2 cm doorsnee.

Vanaf 13 oct. woonden we in de kelder, hier op de

pastorie met 5 gezinnen die gevlucht zijn van de St.

Nicolaasstraat, waar een kanon stond van de Moffen.

Zondag 15 oct. had ik alleen de H.Missen gezet op 7

uur en half 9, omdat het wegens de herhaalde bombarde-

menten te gevaarlijk werd om nog hoogmis en lof te

doen. Onder de H.Mis van half 9 kwamen weer vliegtui-

gen, en het volk liep voor het grootste gedeelte de kerk

uit. Gelukkig kwamen ze toen niet in actie, maar pas

toen we weer thuis waren. 

In de nacht van 17 op 18 oct. sloegen 2 granaten in,

één in de wei voor de pastorie, en één in een boom links

van de. pastorie, de eerste ruiten vlogen eruit. 18 oct.

hebben we voor den eersten keer in de kelder de H.Mis

gelezen.

Ik heb toen de volgende regeling getroffen: behalve in

de pastoriekelder, waar ik zelf las en die daarvoor zoveel

als geestelijk hoofdkwartier werd, ging kapelaan Lebens

elke morgen, trouw vergezeld van de heer Kemper,

boekhouder bij het Wellse Meer, de H.Mis lezen in de

kelder van Toon Vink aan de molen.

Ook daar hadden we een kerk ingericht met complete

benodigdheden.

Pater Jungblut las vanzelfsprekend in het klooster, 

omdat hij daar rector was. Een pater die toevallig hier op

vakantie was, verhuisde naar de Kamp en werd daar

zoveel als 'pastoor'. In de week waren er dan 4 H.

Missen, en ‘s zondags bineerden we en waren er dus 8

H.Missen op 4 verschillende plaatsen, Ik kan hier nog

volledigheidshalve bij vermelden, dat we miswijn en

kaarsen volop in voorraad hadden en dat, toen we uit

Venlo geen hosties meer konden krijgen, deze door ver-

schillende personen met levensgevaar uit Kevelaer

gehaald werden. Alleen in het klooster en in de kelder

van de pastorie werd het Allerheiligste bewaard. Er

waren elke dag mensen die naar de H.Mis kwamen en

communiceerden, en ‘s zondags had ik hier 200 en kape-

laan 400 mensen "in de kerk"gehad.

De Voltreffers.

18 october ‘s middags om 3 uur was het de pastorie die

de eerste voltreffer kreeg. Een zware granaat van

Engelse kanonnen kwam terecht op de vensterbank van

de tuinkamer en sloeg met een geweldige knal de tuin-

kamer, de eetkamer en de spreekkamer door.

Daags voor Allerheiligen heb ik biecht gehoord in de

zaal, op de trap van de kelder en in de paardenstal, al

naar het uitkwam. Op Allerheiligen 200 mensen in de

kelderkerk gehad.

Op Allerzielen eveneens. Allerzielenavond om 9 uur

komen de moffen en nemen de kelder in beslag.

Overzicht van de begrafenissen; eind 1944
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Innerhalb einer Stunde" moet ik met al de mensen en de

'kerk' de kelder uit. Waarheen? Dat kan hun niets sche-

len. Onder het gedaver van 1000 à 1500 vliegtuigen, die

daar Duitsland gaan bombarderen, ben ik naar Dr. van

Bracht gelopen en bij hem gastvrijheid gevraagd.

Liefderijk werden we daar opgenomen, van alle kanten

kwam hulp opdagen en werkelijk "Innerhalb einer

Stunde" was ik met het allernoodzakelijkste en de 'kerk'

verhuisd naar de kelder van Dr. van Bracht. In de kelder

van de pastorie werd weer een staf ingericht en van hier-

uit werden de Duitse kanonnen, die in het Knikkerdorp

stonden opgesteld, gecommandeerd, Daarna ben ik nog

enkele keren op de pastorie geweest, als ik de

Ortscommandant moest hebben. Het is een eigenaardige

gewaarwording in je eigen huis op bezoek te gaan en op

de deur van je eigen werkkamer te kloppen en dan door

een vreemde uitgenodigd te worden te gaan zitten in je

eigen stoel. Intussen zijn de moffen bezig mijn meubels

weg te slepen naar het huis van de burgemeester.

Pas op tweede Kerstdag zou ik weer in de pastoriekel-

der terugkomen. 12 Weken heb ik in een rookstoel gesla-

pen, en toen ik 2de kerstdag weer voor het eerst in een

bed ging liggen in mijn eigen kelder, kon ik den slaap

niet vatten, omdat ik niet meer gewend was te liggen.

Na een paar dagen ging dat echter weer goed. Voor het

verdere verloop vergelijke men het dagboek van mej.

Mia Arts, hetwelk hierbij ligt. en waarin ik de voor-

naamste gebeurtenissen heb aangestreept.

Begrafenissen

Het kerkprotocol van overlijdingsakten laat zien dat het

vanaf de 12e oktober 1944 vaak te gevaarlijk was om

mensen op het kerkhof te begraven. Als men over de

straat bij het kerkhof liep hoorden of constateerden de

Engelsen dat, en kwam er weer een salvo. In het over-

zicht van Pastoor Reiné is te zien waar de mensen tus-

sentijds begraven werden en hij schrijft onderaan:

Omdat de Duitschers van het Kerkhof een vesting

gemaakt hadden met loopgraven en mitrailleursnesten,

lag dit voortdurend onder vuur zoodat het levensgevaar-

lijk was om mensen op het Kerkhof te begraven.

1945.

We zijn dan geëvacueerd met 2400 mensen uit Well,

Wellerlooi en Afferden (die reeds eerder uit Afferden

geëvacueerd waren). We zijn de lijdensweg begonnen

naar Weeze door dikke sneeuw. Dit gebeurde op vrij-

dag12 januari, De mensen in Weeze waren zeer vriende-

lijk en gastvrij voor ons. Zaterdag 13 jan. werden we om

ongeveer 4 uur in beestenwagens geladen, ook de oude

en gebrekkige mensen uit ons klooster en vertrokken

rond 7 uur ‘s avonds met onbekende bestemming.

Zondags in de morgen hield de trein een ogenblik stil in

Winterswijk, we waren dus weer in Nederland, we zijn

toen doorgereden en arriveerden om ongeveer 2 uur in

de stad Groningen. Ook hier was de ontvangst werkelijk

hartelijk.

Na 4 maanden nl. 17 mei ben ik weer in Well terugge-

keerd. Er waren toen ongeveer 500 parochianen terug.

Het is ondoenlijk een idee te geven van de puin en ruï-

nes en schade waarin we terechtkwamen. Er was niet

één huis in de hele parochie, dat er ongeschonden van af

was gekomen

De kerk onherstelbaar verwoest door granaatvuur van de

Engelsen, de kapelanie totaal weggeschoten, het kerke-

huis een ruïne. De pastorie voor de helft in elkaar

geschoten. Ik had op pastorie en tuin zo ruim 100 vol-

treffers gehad. Mijn huis was totaal leeggehaald door

Duitsers en later door de Engelsen. Persoonlijke bezittin-

gen had ik zo wat niet meer, zelfs geen kookpot of kof-

fiekop,

Met de moed der vertwijfeling zijn we toen begonnen

met opruimen en zorgen voor voorlopig herstel. " Nog

eens, dit beschrijven is onmogelijk, men moet dit

meegemaakt hebben om er een idee van te hebben".

Van alle kanten zijn hulpacties ingezet, te beginnen met

Zuid-Limburg dat gespaard was van oorlogsgeweld.

Speciaal van Heerlen en in het bijzonder de parochie

Molenberg waar ik 11 jaar kapelaan ben geweest.

Wagens vol meubels, gereedschap. En zelfs kwam er

speelgoed voor de jeugd, die zelfs geen knikker meer

bezat. In Hilversum hield men een speciale actie.

Glencoe, 'n voorstad van New York hielp. 

De noodkerk eerst ingericht in 't zaaltje van Gerrit

Simons in de Grotestraat.

Op 18 juni in hetzelfde zaaltje weer de school begonnen

zonder leermiddelen,

Er werd catechismus gegeven, wat gezongen en verteld.

24 juni weer begonnen met Boerenbond.

27 juni kort bezoek bisschop.

1 juli kerkhof in orde laten maken, dit is het werk van

een maand geweest, het was door de vijand ingericht tot

fort met loopgraven en mitrailleursnesten.

10 juli heb ik de lijken die gedurende de granatentijd

niet op het kerkhof konden begraven worden en ter

aarde waren besteld in een tuin van het klooster en van

enige particulieren en in het bosje naast het boeren-

bondsgebouw, weer laten opgraven en overbrengen naar

het kerkhof.

Kapotte kerk van binnen en van buiten gezien  
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15 juli heb ik de kinderen, die gedurende de granatentijd

geboren zijn en de nooddoop hebben gehad, de ceremo-

nieën aangevuld.

18 juli de Engelsen die de school in gebruik hadden,

trekken weg en daags erna heb ik de noodkerk verplaatst

naar het gymnastieklokaal van de school.

23 juli de school weer in gebruik genomen.

8 augustus weer begonnen met de Jonge

Boerenvereniging 

19 augustus Groene Kruis weer hersteld.

1 sept. weer iedere dag school voor alle kinderen.

14 october Sociale zondag gehouden.!

17 october Boerenbond opnieuw aan de gang geholpen.

24 oct. heeft mgr. Lemmens het H.Vormsel toegediend.

21 october goed geslaagde ouderavond.

28 october eerste en plechtige communie der kinderen

gehouden.

28 october Werkliedenvereniging opnieuw opgericht.

6 november met middenstand weer begonnen.

Tenslotte, tussen deze bedrijven door, met heel veel

moeite en tegenstand vooral van de ouderen een

fusie tot stand gebracht tussen de twee Wellse voetbal-

clubs: Erica en Walaria onder den naam E.W.C,

Erica/Walaria/ Combinatie, waardoor een einde is geko-

men aan veel onenigheid en tweespalt in de parochie.

Wegens de kleine ruimte hebben we met Kerstmis 6

H.Missen gehad nl. om 5 uur /nachtmis/ 6-7-8-9 uur

leesmissen. om 10 uur hoogmis.

1946

De jaarsviering is gevierd met een enorm vuurwerk door

middel van alle mogelijke soorten granaten en oor-

logstuig hier in miljoenen kilo's en kubieke meters voor-

handen.

3 februari weer begonnen met jongens en meisjes con-

gregatie.

3 februari R.K. Kiesvereniging naam Katholieke Volks-

Partij opnieuw opgericht.

10 maart lijdensmeditatie gehouden door 'n pater fran-

ciscaan. 15 maart vond de heroprichting van de

RK.Landarbeidersbond plaats.

17 april de nieuwe noodkerk in de tiendschuur van het

kasteel in gebruik genomen.

6 mei bewaarschool weer geopend.

26 mei weer begonnen met H.Familie voor vrouwen en

mannen.

5 juni gezamenlijk feest voor de boeren- boerinnen en

jonge boerenbond "de gezamenlijke boerenfamilie" in

het boerenbondgebouw

23 juni voor de eerste keer weer processie gehouden

door het dorp.

24 juni Ruiterclub opgericht en aangesloten bij de rui-

tervereniging in ons bisdom, als een onderdeel van de

landelijke vereniging

29 sept. de noodbanken in de noodkerk zijn klaar en

verpacht bij verloting.

4 oct. Kapelaan A.Lebens vertrekt naar Pey-Echt (hij

woonde in de Hoenderstraat bij Piet Rutten). Hij wordt

opgevolgd door kap. Fr. Rutten.

10 oct. bezoek van H.M. Kon.Wilhelmina, onderhoud

van ruim een uur, de pastoor, burg. Douven, mevr. en

dokter Smals, mevr. en dokter Verzeilen,

Withamer/Afferden en mej. Dien Buijsen.

H.M. zei steun toe bij 't verkrijgen van beddenlakens om

hier de 'scabiës' onder de knie te krijgen.

Daarna begroeting door de nieuwe ruiterclub, en 'n

kwartier lang de noodkerk en sacristie bekeken. 

H.M. vond de noodkerk "erg devoot".

Foto's van H.M. Koningin Wilhemina De brokstukken van het altaar en de restauratie ervan 
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Kerkvergaderingen en Verkondigingen

vanaf de kansel
In de oorlogsperiode gingen de vergaderingen van het

kerkbestuur gewoon door.

De leden van het kerkbestuur waren in die tijd:

-Pastoor Eggelen(Vanaf mei 1943 pastoor Reiné)

-Gerardus Heiligers (later Jozef van Bommel)

-Leonard Verstappen

-Eugène Hermans

-Gerardus Daemen (na okt.1944 Jozef Göbbels) 

Uit de gemaakte afspraken zijn er enkele uitgelicht

waardoor het beter mogelijk is om een beeld te krijgen

van die tijd.

5/11/ 1939 Geen Ceciliafeest i.v.m. Staat van Beleg.

6/10/1940 Kerk verduisterd met lijmverf/timmerwerk.

24/10/1940 Aanschaf van een kluis.

5/10/1941 Bijna alle jongens gaan elders werken

20/12/1943 Smid Krebbers krijgt opdracht voor slag-

werk van de kerkklok.

28/2/1943 Laatste vergadering pastoor Eggelen

10/5/1943 1e vergadering pastoor Reiné

11/11/1943 Kapelaan Geurts krijgt ontslag

13/3/1944 Benoeming Elly Schreurs aan de

Jongensschool.

De eerste afkondigingen na de oorlog vanaf de preek-

stoel.

3/6/1945 2e Zondag na Pinsteren. 3 H.Missen en

Hoogmis en Lof.

- Het karpet op het altaar is niet van de kerk, maar als de

eigenaar het aan de kerk wil lenen, zal ons dat zeer

aangenaam zijn.

- Misschien is een van de parochianen in het gelukkige

bezit van een klok. We wilden graag een klok hebben

hier in de kerk, dan kunnen de mensen daarop hun

horloge gelijkzetten

- Morgenavond om 8 uur vergadering van het Kerkelijk

Zangkoor in café Simons

- Deze avond om 6 uur wordt op het terrein bij Ripkens

een voetbalwedstrijd gehouden tusschen een Engelsch

elftal en een elftal uit onze parochie. De opbrengst is

ten bate van de HARK.

10/6/1945 3e Zondag na Pinksteren. 3 H.Missen en

hoogmis en Lof.

- Vrijdag: Feestdag van de H.Vitus, patroon van deze

parochie.

- Vrouwen en schoolvrije meisjes in de kerk lange kou-

sen en hoeden dragen enz.

17/6/1945 4e Zondag na Pinksteren.

- Maandag wordt hier in de kerk Katechismus gegeven

voor de kinderen die hun Eerste H. Communie moeten

doen. Na de Mis van 8 uur voor de jongens en om half

10 voor de meisjes.

- Maandag is van 9½-12 uur en van 2-6 uur gelegenheid

om voor dringende gevallen porcelein af te halen in

het huis van de Burgemeester en gelegenheid tot het

opgeven voor textielgoederen enz. Stamkaart gezins-

hoofd meebrengen.

- Brief restitutie goederen.

- Donderdag. Om 9 uur Huwelijksmis van het bruidspaar

P. op ‘t Veld- Derks.

24/6/1945 5e Zondag na Pinksteren

- a.s Woensdag komt Z.H.E. de Bisschop onze parochie

bezoeken.

- Deze middag om 5 uur ledenvergadaring van de

Boerenbond in het Veerhuis.

- Deze avond ledenvergadering van beide voetbalclubs,

ieder in hun eigen clublokaal om 7 uur.

- Briefje school

2/10/1945 1e kerkvergadering na de oorlog

19/5/1946 Noodkerk Tiendschuur gereed. Totale kosten 

fl. 6768,69

4/8/1946 Aanbesteding herstel

Jongensschool Huijgen      fl. 10.635,-

ANC        fl.    9162,-

Pastorie Huijgen    fl.  15.236,- later  fl. 12730,-

ANC fl.  15.536,-

Beiden gegund aan Huijgen

Kosten meubilair kerk fl.   1722,56

13/10/1946 Salaris koster    fl.   1400,- per jaar

Kerkvergadering op 5 oct.1947

- Aanbesteding kapelanie

Aannemerscombinatie (ANC) Well fl. 25332,-

Huijgen       Well fl. 25188,-

Begroting was fl. 24652,-

- Brandverzekering van de kerk bij Donatus werd met

110% verhoogd

- De misdienaars zullen volgens het nieuwe kerkelijk

tarief in het vervolg ieder fl.10,- per jaar ontvangen.

- Tenslotte deelt de voorzitter mede dat onverwacht voor

fl. 6600,- aan effecten terecht is gekomen, afkomstig

van de kluis uit de pastorie die door de Engelsen

geforceerd was.

Op Zondag 28 september 1947 heeft de pastoor een

telefoontje gekregen van een zekere mijnheer van

Gelder, verblijf houdend in het Amstelhotel te

Amsterdam, dat deze heer effecten van de kerk uit Well

en het Deckersfonds in zijn bezit had en dat Pastoor die

in Amsterdam kon komen halen tegen een vergoeding

van fl. 600,-. (NB: De familie Deckers heeft vele jaren

terug veel van hun eigendom aan de kerk geschonken).

Omdat de zaak hem verdacht voorkwam stelde de

Pastoor zich in verbinding met de Burgemeester, die op

zijn beurt contact opnam met de politie. De politie waar-

schuwde diezelfde avond nog de rijksrechercheur

Verhagen uit Kessel. Verhagen kwam daags erna naar de

pastorie ter bespreking en het opmaken van een proces

verbaal. Vervolgens werd kerkmeester Göbbels in het
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complot betrokken en deze is dinsdags met de recher-

cheur naar Amsterdam gegaan. Beide Heeren hebben

zich in verbinding gesteld met de recherche van

Amsterdam en een plan de campagne gemaakt. Op de

met mijnheer van Gelder afgesproken tijd, tussen 11 en

12 uur, vervoegde de heer Göbbels, geschaduwd door

drie rechercheurs, zich in het Amstelhotel en kreeg

direct contact met van Gelder. Deze had inderdaad de

effecten en bleek te zijn de Nederlandse vice-consul te

Haïfa in Palestina. Hij beweerde de effecten gekregen te

hebben van een barman in Edinburgh in Schotland. De

recherche heeft de effecten in beslag genomen en zo

kwam de kerk weer in het rechtmatige bezit van de

gestolen stukken ter waarde van fl. 6600,-, zonder dat

het fl.  600,- kostte, ofschoon van Gelder (een Jood) aan

de telefoon beweerd had zonder de fl. 600,- onder geen

voorwaarde iets te zullen afgeven. Dit alles door het

wantrouwen van de Pastoor, het kordate optreden van de

kerkmeester Göbbels en  de taaie vasthoudendheid van

de rijksrechercheur Verhagen.  

1948

25/1/1948 Grammofoonplaten als klokkengelui.

15/2/1948 Rijksbijdrage (Oorlogsschade) fl. 25968, - 

voor de verloren inventaris.

Ingeschat fl. 109640,- (excl. klokken, torenuurwerk en

orgel)

1949

31/7/1949 Plaats nieuwe kerk: Niet op de oude plaats

6/11/1949 Salaris/jr    Pastoor    fl. 600,- naar fl. 1100,-.

Kapelaan  fl. 500,- naar fl. 1000,-.

1.7 Drika Janssen
(Brouwershof) 

Oorlogsjaar 1944

Begin oktober: onder leiding van een Wellse N.S.B.er

loopgraven moeten gaan maken in Wellerlooi. Met de

schop op de schouder moesten we in marstempo opmar-

cheren. Onze pas was ingenomen, zodat we de volgende

dag weer moesten terugkomen. Dat gebeurde onder lei-

ding van een Wellse N.S.B.er. 

November: Voor de Duitse soldaten koeien moeten mel-

ken in het Elsteren bij Theunissen. Onder het melken

stond een Duitse soldaat met geweer naast mij. Tony

Janssen en Els Kamps ( uit Afferden, "Hengstenboer")

moesten bij Louis van de "Bónt" voor de Duitse soldaten

pannenkoeken gaan bakken.

In die maanden hebben bijna allen de nacht doorge-

bracht in de kelder. En als er Duitse soldaten waren,

zochten die ook bij vliegtuigalarm hun toevlucht bij ons.

Zondag 29 oktober De familie Kamps uit Afferden geë-

vacueerd naar Brouwershof.

8 november: Jan Janssen door een granaatscherf getrof-

fen.

18 november: Jan Janssen naar het ziekenhuis in Venlo

gebracht.

29 november: heel de bevolking van Well moet evacue-

ren, maar kan al weer gauw terugkeren. De Maas buiten

haar oevers. Hoog  water in en rondom het dorp.

30 november: Soldaten van de infanterie geëvacueerd

vanuit het kasteel van Geysteren naar de Brouwershof.

4 december: De molen van Toon Vink door granaten

verwoest.

5 december: Soldaten uit Oostenrijk ingekwartierd.

Begin december 2 granaten op ons huis, een op de

schuur en een op de hooizolder.

8 december: Alles in beslag willen nemen; maar later

bleek dat het oplichting van de Duitsers was.

13 december: Al het vee door de Duitsers in beslag

genomen.

15 december: Weer soldaten in huis gekregen voor 14

dagen.

30 december: Weer anderen ingekwartierd gekregen

vanuit Siebengewald. Na tien dagen zijn ze weer ver-

trokken.

Zondag 7 januari: Bergen en een gedeelte van Well

geëvacueerd.

12 januari: De rest van Well vertrokken. De paarden

waren verstopt achter pakken stro. Dit was ook de

schuilplaats voor de jongens als er razzia's waren.

17 januari: 's Avonds op straat gezet zonder papieren.

Toen zijn wij stiekem later weer achterom in huis

gegaan. De soldaten zaten al in de kelder te snuffelen.

We hadden het paard van Kamps achter het stro verbor-
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gen. Wij moesten maar 'n uurtje wachten, dan zouden ze

wel voor papieren zorgen. Wij hebben moeten wachten

tot zes uur de volgende dag en toen moesten wij voor

goed het huis uit. Wij hadden graag willen wachten tot 

's morgens, maar dat mocht niet. Zij gingen met de

revolver voor moeder staan en dreigden het huis in

brand te steken. Toen zat er niets anders op dan maar te

vertrekken. De familie Janssen, de familie Kamps uit

Afferden en de familie Göbbels: 18 man samen. Wij

konden waarheen wij wilden. Maar toen wij op de

Wezerweg waren, hielden ze ons aan. Wij moesten naar

Weeze gaan. Daar waren wij op tegen. Want wij wilden

naar Baal gaan. Om te overnachten. Maar dat wilden de

soldaten niet toestaan. Wij gingen dus door. Maar toen

wij goed en wel achter de grens waren, draaiden wij

toch links af op Baal aan. De soldaten hielden vol dat ze

ons naar Weeze moesten brengen. Maar in de sneeuw en

in het donker liepen wij maar door. En zo kwamen wij

om half twaalf  's nachts in Baal aan. Daar keken ze ver-

baasd op dat wij midden in de nacht daar aankwamen.

En zij waren in de mening dat wij hier konden blijven.

Toen werd de groep in tweeën gesplitst en moest de ene

helft naar Evers gaan slapen en de anderen bleven bij

oom Theo op Baal. Om twee uur gingen we naar bed.

En zo ging de eerste nacht van het evacueren voorbij.

Dat was op 17 januari 1945.

18 januari opgestaan 's morgens om 8 uur. Koffie

gedronken en om 9 uur zijn we dan weer vertrokken

naar Weeze. Oom Theo ging ook mee met paard en kar.

Twee karren, twee fietsen en de rest moest te voet gaan

omdat de karren, met allerhande spullen waren volgela-

den.

Een dochter van oom Theo was met de fiets vooruitge-

gaan om bij familie de kachel aan te maken. Want het

vroor dat het kraakte. Maar de Grüne Polizei wilde niet

hebben, dat wij bij burgers onderkomen vonden. Wij

moesten bij Geenen in het lager zien onder te komen

volgens hen.

Een soldaat heeft mij toen meegenomen. Die vertrouwde

het niet, denk ik. En ik moest voor een hoge mieter

komen. Hij zat achter een bureau en ik moest vóór het

bureau gaan staan. Hij vroeg mij van alles uit. Zoals

waarom wij nu pas geëvacueerd waren terwijl de rest

van Well al enkele dagen weg was. Daarna mocht ik

toch weer naar de familie terug. Wij dachten dat wij

alleen waren. Maar 'n tijdje later kwamen er nog mensen

uit Gennep. Die waren naar Wellerlooi geweest en die

hadden ze daar gevonden. En zo bleef het de hele dag

aan het komen. Zo waren wij 's avonds met een hele

troep bij elkaar. Wij kregen niets te eten en daarbij was

het verschrikkelijk koud. 's Nachts hebben wij ons een

bed gemaakt tussen de bagage. Wij hebben niet veel

geslapen, want er kwamen de hele tijd vliegtuigen over.

En dan moesten wij telkens de kelder in vluchten. En zo

verliep de tweede nacht in Duitsland.

19 januari: Alles weer hetzelfde als de vorige dag:

sneeuw, wind en kou. 's Middags zijn moeder en Tony

en Els Kamps en ik naar "Kattelans" (café in Weeze

waar moeder gewoond had) geweest. En daar hebben

wij nog flink koffie gedronken en gebakken aardappelen

gehad. En dat deed ons nog eens goed.

's Avonds zijn wij in het lager vertrokken en zijn wij

naar familie in Weeze gegaan. Toen hadden wij voor

even zelf een eigen huisje. En daar zijn wij gebleven tot

zondag.

En zo ging de derde dag van het evacueren voorbij.

20 januari: Niet veel bijzonders voorgevallen. 'n Paar

keer de boer op geweest voor melk, maar niets gekre-

gen. Een bezoek gebracht aan de kerk en de kerk wat

bekeken. Toen hebben wij nog 'n paar Hollandse jongens

ontmoet uit Noord-Holland. En 's avonds kwamen ze

ons bezoeken. Wij woonden toen op de Petrusstraat 3.

Verder geen nieuws te melden. Dit was al weer een dag

van evacuatie voorbij. 

Zondag 21 januari: Dit was mijn verjaardag. Toen zijn

wij 's morgens naar Kleef vertrokken. Wij hadden onze

bagage op een wagen geladen. Anders hadden wij alles

zelf moeten dragen. Het was verschrikkelijk koud en dan

die eindeloze sneeuw. In Kleef was veel kapot, hele rijen

huizen en straten. In Goch hebben wij niet zoveel gezien

van de bombardementen. Na de middag kwamen wij in

Kleef aan. Daar moesten wij met onze bagage 'n kelder

in. Wij kregen toen koffie. Die was nog tamelijk goed te

drinken. Maar de pap die wij kregen was niet te eten.

Het was water met havermout.

's Nachts heb ik op een tafel moeten slapen. Maar ze

was zo hard dat wij niet konden slapen. Zo verliep mijn

verjaardag in Duitsland. En dat was de vijfde dag van

onze evacuatie.

22 januari: Wij waren begrijpelijk vroeg wakker en

opgestaan, koffie gedronken en klaar gemaakt voor de

start naar  's Heerenberg. Om 9 uur vertrokken wij. Nu

moesten wij zelf onze bagage mee voeren op twee fiet-

sen met bedden en al. Dus hadden wij een zware vracht.

Het had die nacht ook nog flink gesneeuwd. Zodoende

hadden wij heel wat te stellen om met de bagage op de

rug vooruit te komen. Moeder zat op de wagen. En zij

had ook nog wat bagage bij zich. De rest hadden wij op

de fiets. Het ging niet vlug, want we moesten dikwijls

rusten. En het was ook nog verschrikkelijk koud. En het

ging alsmaar bergop en bergaf tot we aan de Rijn kwa-

men. Ik had het me allemaal nog erger voorgesteld, maar

het viel mij toch nog mee.

Binnen 'n paar minuten waren wij met de pont over de

Rijn. Er vlogen voortdurend jagers over ons heen. Een

van ons stak 'n witte luier aan 'n stok om aan te geven

dat wij geen Duitsers waren. Toen wij aan de overkant

kwamen, moesten wij gauw maken dat wij weg kwa-

men. Wij waren toen in Emmerich. Daar heb ik geen

huis gezien wat nog heel was. Het zag er ellendig uit

met die kapotte huizen. Maar er toch niets aan te doen.

Wij hebben toen nog een heel eind moeten lopen eer wij

weer op Hollandse bodem waren. Toen wij op Hollandse

bodem waren, hebben wij halt gehouden. Blij als kinde-

ren dat wij weer op Hollandse bodem waren. Vandaar

zijn wij in  's Heerenberg naar het Patersklooster gegaan.
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Daar moesten wij onze fietsen met bagage in de kelder

zetten. Toen kregen wij een extra kamer voor ons en de

familie Kamps. Het was er verschrikkelijk koud. Toen

moesten wij allemaal in de grote zaal komen en daar

kregen wij koffie met brood. En dat deed de trekkers

goed.

's Avonds kregen wij nog een bord warm eten. Dat

smaakte heel anders dan in Duitsland.

Wij zijn toen maar vroeg naar bed gegaan. Want wij

konden weer op Hollandse bodem slapen. En dat deden

wij maar het liefst.

23 januari: 's Morgens naar de mis en te communie

geweest.

Toen kregen wij weer brood en daarna zijn wij even de

stad in geweest. 's Middags om vier uur hadden wij Lof.

's Avonds kregen wij weer warm eten. Hier zijn wij vijf

dagen gebleven. Die andere dagen waren hetzelfde:

rusten en goed eten.

26 januari: 's Morgens om negen uur arriveerde er 'n

vijftiental paarden en karren. Daar werden onze klamot-

ten op geladen. De oudere mensen mochten op de

wagens zitten. En wij moesten maar weer lopen. En het

was al weer ontzettend koud en er hing een grijze mist.

Toen wij halfweg waren naar onze bestemming werd er

halt gehouden en kregen wij een kop koffie met koek.

Dat deed de trekkers goed. In Doetinchem werden wij

afgeladen in een Verenigingsgebouw. Maar vooreerst

mochten wij er nog niet in. Want het was bezet, zeiden

ze. Maar na enige tijd zijn wij er toch binnengegaan.

Daar is toen de familie Kamps van ons weggegaan. Die

zijn toen naar Zeddam gegaan. Zodoende waren wij toen

weer met ons alleen. Wij maakten toen kennis met de

familie Smit uit Gennep. Toen hadden wij toch weer

iemand voor gezelschap. 's Avonds kregen wij weer

brood en daarna vroeg in het stro gekropen. 's Morgens

waren wij weer vroeg wakker. Wij kregen weer brood. 

's Middags kregen wij eten. Maar het was nog te slecht

voor de varkens. En zo was het iedere dag met het eten.

Daar in Doetinchem zijn wij achttien dagen gebleven.

Soms gingen wij wel eens de boer op voor eten. Maar

wij kregen niet veel. Wij hadden soms wel aardappelen.

En gekookte aardappelen was al weer eens wat anders.

Zo ging het van de een op de andere dag hetzelfde.

Totdat het bevel kwam dat wij weg moesten. En dat was

weer een nieuwe opschudding voor ons.

1 februari. De bagage ging weer op de karren en wij er

weer achteraan. Vertrokken dus naar RuurIo. Toen wij in

RuurIo kwamen, had men geen plaats voor ons en zo

stonden wij weer aanstonds op straat. Wij hebben wel

twee uur moeten wachten, maar wij kregen wel een bord

pap en een boterham. Toen kwam het bevel dat wij naar

Borculo toe moesten. Om 5 uur kwamen weer boeren-

karren om ons naar Borculo te brengen. In het pikdonker

kwamen we daar aan. En zo stonden wij daar in het don-

ker weer op straat. Wij moesten eerst aangemeld wor-

den. Dat duurde minstens ook weer twee uur. Zo vol

was het met vluchtelingen. Toen werden we toch bij par-

ticulieren ondergebracht. 'n Jongen ging met ons mee.

Die bracht ons bij de postbode (P.J. Visschers, postkan-

toor Borculo). Daar troffen wij het toch heel goed. Maar

sommigen hadden ze de deur geweigerd. En anderen

stonden nog op straat. Wij mochten binnen en kregen bij

de postbode nog eten. Aardappelen met bonen en spek.

En dat deed nog eens goed. Daarna gingen wij slapen. 

's Morgens zijn wij vandaar vertrokken naar Markelo.

Het ging weer voorwaarts met de kar. Terwijl Jabo's

boven onze hoofden vlogen. En er werd ook geschoten.

Omdat wij niks te eten hadden kunnen krijgen, moesten

wij langs de huizen bedelen om wat eten te krijgen. En

als wij 'n boterham kregen, ging die weer naar de oudere

mensen boven op de kar. Soms lukte het ons om eten te

krijgen en soms lukte het ook niet. Dan waren anderen

ons vóór geweest bij het bédelen om een boterham.

Zoals die bezembinder uit Siebengewald die mij telkens

vóór was bij het bedelen om brood. Toen wij in Markelo

aankwamen, werden wij bij de boeren ondergebracht. 

Zo zijn wij 16 februari aangeland bij Reint Jan Hargeert

in Stokkum, gemeente Markelo. Moeder en oom Toon

zijn een boerderij verder gegaan. Hier hadden wij het

best naar onze zin. In Markelo troffen wij ook Thei

Hofmans. Zijn moeder was onderweg op 19 januari

overleden. Zij was in Borculo begraven.

Daar hadden wij niets van geweten. Hier in de omtrek

zitten nog meer bekenden. 

Zondag 18 februari gaan wij in Markelo naar de mis.

En 's middags naar de lijdensmeditaties. En dan komen

wij allemaal weer eens bij elkaar. Dan worden de nodige

praatjes gemaakt. Hier komen veel van die V-I ‘s over.

De vorige week is er hier in de buurt nog een gevallen.

Daarbij is een van de evacués verongelukt, nl. de vrouw

van W. Koppes uit de Bosserhei. Ook moesten wij voor

de Duitsers gaan werken. De 12e maart zijn wij opge-

roepen. Wij moesten mee om stroop te maken. Dat

deden wij niet graag. Om 7 uur 's morgens moesten wij

beginnen tot 's avonds 6 uur. Wij moesten dan in de zaal

bij Smit gaan eten. Maar daar kregen wij stamppot die

bijna niet te eten was. En daar moesten wij ook nog 75

cent voor betalen. Maar dat hebben wij maar één keer

gedaan. In plaats van te lopen namen wij voortaan de

fietsen en gingen tussen de middag thuis bij de Hargeets

eten. Wij kregen eigenlijk maar één uur vrij, maar wij

namen anderhalf uur. Tenslotte zijn wij van dat stroop

maken vrij gekomen.

De 20e Maart is Gerrit en Toon van Groningen naar

Markelo gekomen om ons op te zoeken.

Zij zijn gebleven tot de 26e  maart.

De eerste april, met de paasdagen, waren spannend.

De Tommy's waren opgerukt tot aan het kanaal. Maar ze

zijn er tot nu toe nog niet overheen gekomen. 

De 5e april zijn hier in de buurt 'n paar Duitsers begra-

ven in de tuin van een boerderij. Wat een toestand! Maar

altijd uitzien naar de bevrijding.

8 april kwam in Markelo dan toch eindelijk de bevrij-

ding van de Duitsers. 's Middags om half vier hebben

wij de eerste Tommy's gezien. Er waren nog een dertig-

tal Duitse soldaten op 'n boerderij. Die hebben zich toen
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overgegeven. Dat was een mooi gezicht. En toen hadden

wij ineens vrede. Wij konden het bijna niet geloven na

alles wat wij meegemaakt hadden. Maar toch was het

zo. Direct kwamen de vlaggen en de oranjewimpels

tevoorschijn. De Duitsers zijn toen met Engelse tanks

opgehaald. En toen zijn “de ondergedokenen" van de

ondergrondsen tevoorschijn gekomen. En hebben de

N.S.B-ers opgehaald. Dat was een mooie sport. Zij wer-

den in het gemeentehuis opgesloten.

De 9e april is de burgemeester ook weer tevoorschijn

gekomen. Dat was een drukte van belang. Ze hebben

hem opgehaald met een auto. Toen werd hem de ambts-

keten omgehangen. En hij heeft ook nog een mooie toe-

spraak gehouden. Toen dit afgelopen was, kwamen de

Engelse tanks door Markelo rollen. Het was een spekta-

kel van jewelste.

Nu zitten wij maar te wachten tot wij weer naar Limburg

mogen. Hopelijk duurt het niet meer zo lang.

18 april hebben wij een fietstochtje. Mina en ik. Van

Markelo naar Laren, Rijsen, Elzen, Goor en Stokkem.

3 mei: weer een fietstocht gemaakt, Mina en ik. Van

Markelo naar Laren, dan over het kanaal naar Lochem

en Berchem, richting Borculo, Nede, Diepenheim, Goor,

Markelo.

4 mei: Feest dat heel Nederland bevrijd is.

18 mei: terug naar Limburg op een grote Engelse

vrachtwagen. 's Morgens om 9 uur in Markelo vertrok-

ken. En om 1 uur waren wij weer in ons dorpje Well

terug.

Han was toen al eerder vertrokken met de fiets. 

1.8 Theo Simons (I)
(zaal Walaria)

Donderdag, 12 october 1944

's Morgens vroeg is alles rustig tot

twaalf uur. Er kwamen toen enkele vlie-

gers over. Piet kwam thuis, hij had al in

de loopgraven gelegen. Allen lachen hem uit. Omstreeks

halftwee kwamen er weer vliegers en begon het te knet-

teren, zonder dat er iemand erg in had. Het was een gie-

ren van belang en alles liep over elkaar heen. Riek lag

nog boven in bed en die wilden wij gaan roepen. Maar

zij kwam al gillend naar beneden. Moeder liep over

Fransie heen en kegelde voor de grond. Daarna weer

naar boven. Op dat moment vloog een kogel door het

dak de kamer in. Moeder was toen reeds beneden.

Iedereen vluchtte de kelder in. Mag liep boven over

vader heen, maar dat merkte hij niet. Toen iedereen in de

kelder was, was het de een op de andere harde slag,

niets dan bommen.

Nadat alles ten einde was en de vliegers waren verdwe-

nen, waren wij allen nieuwsgierig, waar de bommen

gevallen zouden zijn. Op straat lagen drie gewonde sol-

daten, die het Heilig Oliesel werden toegediend, en een

dode. Ook waren er enkelen in huis gewond geraakt.

Jopie Tissen was gewond en had een splinter in de rug.

Len kwam aangelopen en zag natuurlijk, wat er gebeurd

was.

Ze kwamen met een brancard aangelopen, waarop

mevrouw van Gellecom lag. Je snapt. hoe wij schrok-

ken. Iedereen was in rep en roer en huilden. Ze zag er

verschrikkelijk uit, maar dat kwam omdat ze vol bloed

zat. Ze brachten haar bij ons binnen en legden haar op

wat stro in de zaal.

De geneesheer en de geestelijke waren snel ter plaatsen.

Ze werd bediend. Later werd ze naar het klooster

gebracht, waar ze verder behandeld moest worden. De

familie ging er naar toe en Jo ging ook mee. Mevrouw

van Gellecom moest naar het ziekenhuis te Venlo. Er

waren ook enkele licht-gewonden, die er op enkele

schrammen na heelhuids van af kwamen. Vele huizen

waren stuk. Zoals Kwanten, van Sas, Derks, Vos en

Achten. Alles was zwaar beschadigd ook bij de Molen.

Daar liep vrouw Vullings een dubbele beenbreuk op

door een granaatscherf. Ze werd door het Duitse Rode

Kruis naar het ziekenhuis te Venlo gebracht.

Alles moest opgeruimd worden. want alles zat onder het

slik van de Maas, waar bommen in waren gevallen. Ik

was niet thuis, maar in de ontginning bij Jan. Wij wisten

niet wat er in het dorp gebeurde.

Toen die vliegtuigen omlaag doken, hebben Jan en ik

nog staan te lachen. Bij de Kerk aangekomen, haastte ik

mij gauw naar huis, omdat ik dacht dat het daar hetzelf-

de was. Mag stond op straat en zwaaide naar mij en ik
Embleem van de Scottish Kings Division die aan

de overkant van de Maas gevochten hebben.
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zag, dat iedereen nog in leven was.

Tegen de avond zijn wij gaan kijken. Het zag er niet

mooi uit. De Kerk was ook beschadigd

Om een uur of acht werd er geroepen dat er brand was

en dat er geblust moest worden. Ik ben er gauw naartoe

gegaan en heb met Martin Drissen boven in het huis de

boel natgespoten. Er was niemand van de brandweer,

alleen ik. De rest was ondergedoken. Vele dorpelingen

hielpen verder mee. In een uur was alles geblust, en

daarna vlug naar huis. Het beddengoed naar onderge-

bracht en we hebben allemaal in de kamer geslapen, op

de grond.

Vrijdag, 13 October 1944

Wij hadden allen vrij goed geslapen. Alles was rustig. Ik

ging weer gewoon naar de ontginning, wat ze thuis niet

graag hadden. Buiten het dorp gekomen, kwamen er

weer vliegers.

Ik ging terug. Het zag er naar uit, dat er wel iets zou

gebeuren. Het ging toch goed en wij stonden gewoon op

straat. Bij van Sas moest alles ontruimd worden. Ik ging

helpen. De vliegers kwamen wel weer boven het veer

vliegen, die ze graag stuk wilden hebben.

's Middags rond drie uur begonnen de bombardementen

weer en allen vluchtten weer de kelder in. Ik was nog bij

van Sas en zag en hoorde, wat er gebeurde; en vluchtte

ook gauw daar de kelder in. Later vluchtte ik naar huis.

Daar was ik liever dan bij vreemden.

Len kwam even later thuis en vertelde, dat het huis van

Hemen gebombardeerd was. Midden in het huis. De

bewoners bleven ongedeerd. Ik ging kijken en alles zag

er gehavend uit.

Bertus van Gellecom kwam thuis en vertelde, dat het

goed ging met zijn moeder. We gingen naar bed, maar

we moesten wel een aantal keren de kelder in.

Zaterdag, 14 October 1944

's Morgens waren er weer enkele vliegtuigen. Er was

toen een verhaal, dat we nog wel eens zouden moeten

vluchten.

Wij zijn spullen gaan verstoppen. Alles achter in de zaal,

onder de tribune. De planken eruit gebroken en de

cement kapot gehakt.

De radio, de damesfiets, naaimachine, glaswerk, weck-

potten enz erin gestopt. Er kwam een boodschap uit de

ontginning en ik moest er naar toe. De anderen deden

het bier en jenever glazen in een gat in de tuin, die vader

gegraven had. Verder niets bijzonders.

's Avonds was er een grote aanval op Wanssum.

Zondag, 15 October 1944

Zondag ging bijna niemand naar de kerk. Alleen Moeder

en Anna. De anderen bleven thuis. Er waren geruchten,

dat ze weer mannen en vrouwen moesten hebben. We

zaten uit de kerkboeken te bidden in de kamer.

Later kwam de kapelaan met de droevige mededeling,

dat mevrouw van Gellecom was overleden. Dat was

natuurlijk een harde slag. Anna, Grad en Bertus moesten

er naar toe, maar durfden de fietsen niet mee te nemen.

De fietsen waren al verstopt voor het vorderen. Moeder

ging met hen naar het kasteel en vroeg aan de Groene

Politie bewijzen voor de fietsen. Ze kregen die en kon-

den zodoende naar Venlo toe. Ze moesten nog wachten

voor ze konden vertrekken, omdat er nog vliegtuigen in

de lucht waren. Later kalmeerde het. Verder niets

gebeurd en rustig geslapen.

Maandag, 16 October 1944

Het was rustig en het weer was slecht. Wel veel vliegers,

maar geen bommen. Af en toe werd er flink geschoten.

's Middags kwam de familie van GeIlecom weer terug.

Hun moeder werd in VenIo begraven. Ze konden er niet

meer naar toe, dat was te gevaarlijk. Later zouden ze

haar dan laten opgraven en herbegraven in Well. In

Venlo werd verteld, dat Well bevrijd was.

Alle jongens en mannen werden in Venlo opgehaald en

naar Duitsland gebracht.

's Avonds gingen de geruchten, dat de Tommy's in Horst

en Geijsteren waren. Verder alles rustig deze dag.

Dinsdag, 17 October 1944

's Nachts moest iedereen eruit en de kelder in.

De granaten suisden door de lucht en sloegen dichtbij in.

We zaten op stoelen, maar we konden er niet uit om

dekens re halen. De een lag op de ander af en toe te

maffen. Slapen konden wij eigenlijk niet door die harde

slagen. Zo bleven wij dan zitten tot de volgende morgen.

's Morgens gauw wat eten gehaald en in de kelder ontbe-

ten.

We konden niet de kelder uit om te koken. Het was een

constant granaatvuur en de vliegtuigen gooiden bommen

naar een schip in de Maas. Het schip lag tegenover het

huis van Len en Maria. Het schip was niet getroffen,

alleen hadden ze goed gezorgd vol vis. De mensen in die

buurt hadden manden vol vis.

Maria en Len kwamen 's avonds nog een emmer vol vis

brengen.

We konden niet snappen dat ze erdoor gekomen zijn. De

kogels vlogen links en rechts; Maria huilde, toen ze

weer terug moest. Er werd afgesproken, dat zij de vol-

gende dag naar hier kwamen. De bedden werden opge-

maakt in de kelder. We hadden dan ook tamelijk goed

geslapen. Zij, die in de stoelen hadden geslapen waren

wat stijf geworden, maar daar was niets tegen te doen.

Men moest zich maar behelpen.

Woensdag, 18 October 1944

's Middags kwamen Maria en Len. Maria was gelukkig,

dat ze thuis was. Len moest weer terug naar huis om nog

wat spullen in de grond te stoppen. Ze hadden niet

graag, dat hij alleen ging, dus ging ik mee. Ze waren wel

bang, dat ons iets zou overkomen. Vooral Mag en Maria.

Ze vroegen of wij gauw terug wilden komen. Maar Len

en ik waren zo gauw niet geschrokken. Wij waren nog

niet buiten het dorp of er viel al een granaat achter ons

in het klooster. Snel doorlopen en vlug aan het werk.

Snel was het geregeld. Wel draaiden de vliegers boven

ons, en wij dachten, dat ze het weer op het schip gemunt

hadden. Maar ze gingen verder en gooiden bommen in

de richting Meerlo/ Tienraij.
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Na een half uur begon het weer met de granaten. Ze

sloegen in bij het dorp. Wij zeiden tegen elkaar, dat zij

thuis hem wel zullen knijpen. Wij zagen goed wat er

gebeurde, maar we konden er niets tegen doen. Alles

verder klaar gemaakt.

Het was wat rustiger en wij zijn gauw naar huis gegaan.

Elk ogenblik kon het schieten weer beginnen. Aan de

kerk gekomen, lag het voorportaal in elkaar en de kape-

lanij was helemaal stuk. Alle huizen rondom waren

zwaar beschadigd. Gauw door de Hoenderstraat gelopen

of daar ook nog wat stuk was.

Er was geen mens te zien. Bij de pastorie gekomen lag

ook het halve huis in elkaar. Er waren twee granaten in

gekomen. Verder bij Janssens de bakker achter het huis

ook stuk. Pannen en deuren lagen midden op straat.

Daarna gauw naar huis en iedereen was blij ons weer te

zien. Zij hadden gedacht dat wij met die aanval onder-

weg waren.

We zaten weer net in de kelder, toen de vliegers weer

kwamen en bommen gooiden, dat de kelder beefde. Ik

ging vlug naar boven of de zaal stuk was. Ik kon niets

zien door alle stof en dacht dat de zaal in puin lag. Later

ben ik weer gaan kijken met Len en zag, dat een bom

net achter het huis was gevallen. Vlakbij het glaswerk,

wat wij in de grond geduwd hadden.

Verder alle ruiten stuk, de deuren eruit, gaten in het dak,

veel stoelen en tafels stuk enz.

Wij weer de kelder in, de granaten waren weer aan het

suizen. Een sloeg in bij van Gellecom. In de kroon van

de appelboom, stukken uit muren, deuren, pannen. Ieder

huis was wat aan.

Vlug bij van Gellecom gaan kijken ( buren) of het var-

ken niet dood was. Er was een scherf door de deur geko-

men. Het varken was nog in leven. Later hoorden wij,

dat bij Verkoelen en Arts de huizen totaal tegen de grond

lagen. Er waren zes bommen ingeslagen. Wij konden

niet gaan kijken, want de granaten bleven maar inslaan.

Zo de gehele avond gezeten in de kelder. En maar

Rozenhoedjes gebeden en een Noveen van de Moeder

van Altijd Durende Bijstand. Zo was de dag dan weer

verlopen. Na weer gegeten te hebben en hebben wij ons

neerlegt om te slapen.

Donderdag, 19 October 1944

's Morgens lang geslapen. Het was tamelijk rustig.

Alleen weer in de kelder ontbeten en verder wat gelezen.

De meisjes breiden. Ze zaten ook veel te brommen,

omdat we zolang in de kelder moesten zitten.

Later kwamen ook weer vliegers opdagen. Iedereen

bleef in de kelder. Af en toe even gaan kijken, als de

vliegers niet recht boven ons waren. Dan kon het toch

geen..kwaad.

Later in de middag kwam er weer een aanval op de pont

en natuurlijk weer mis en gooiden ze in het dorp. Bij

Janssens viel er een in de bakkerij, waar de kelder ook

juist onder was. Er zaten er twee in en ze zaten helemaal

onder het stof, maar bleven verder ongedeerd. Al het

brood was bestoven en onder glas en niet meer te

gebruiken. Er kwam een gerucht, dat de Engelsen in

Wanssum waren. Een Duitse tank kwam naar de Maas

en liet de veerdam springen. Wij gaan stiekem kijken.

Toen de knal kwam, stonden wij goed beschut achter de

muur. Daarna weer in de kelder eten en zoetjes aan gin-

gen wij slapen.

Vrijdag, 20 October 1994

's Morgens was er alarm. De Groene Politie had bevel

gegeven, dat het dorp ontruimd moest worden. Wij allen

aan het werk. Alles in zakken en koffers gestopt. De een

huilde nog harder dan de ander. Even later kwam het

bericht, dat de veldgendarmes gezegd hadden, dat we

moesten blijven. Dus al het ingepakte laten staan, in het

geval, dat we toch weg moesten.

's Middags vlogen de granaten en de meeste kwamen in

Wanssum terecht op de resten van een silo. Iedereen zat

weer in de kelder. Als we naar de wc moesten, moest dat

op een emmer op de keldertrap. Daar was niets aan te

doen. Het was even rustig en Mag ging toch naar de wc,

die achter aan de zaal lag. Zij vroeg nog, of het geen

kwaad kon. Ik zei maar nee, want anders durfde zij toch

niet. Buiten stond ik te wachten en er kwam een granaat

aan fluiten. Die sloeg in op vijftig meter van mij af. Ik

schrok wel, maar ging niet lopen. Mag was al naar de

kelder en had van de schrik pijn in haar benen gekregen.

Daarna zijn wij niet meer uit de kelder geweest. Voor

wij naar bed gingen, gauw achter gekeken.

Maar net daar gekomen begon het weer, dus gauw weer

terug. Mag liep met haar hoofd tegen de deur en had

daarna een beetje een blauw oog. Nog wat nagekletst,

waarna we gingen slapen.

Zaterdag, 21 October 1994

's Morgens nog altijd schieten en granaten. Wij bleven

rustig in de kelder en afwachtten of er nog iets zou

gebeuren. 's Middags ging het nog al, en liepen Mag en

ik naar de overkant naar Derks, om daar wat te gaan pra-

ten. We hadden ons goed geamuseerd. Als de vliegers

kwamen, werd er de gek mee gestoken.

Later ging ik naar Drissen, daar was de kapper in de kel-

der. Ik zat juist nog onder het mes, toen er weer vliegers

kwamen. Ik zei tegen Jan (Suithof), dat hij maar even op

moest houden, omdat ik bang was, dat zijn mes zou uit-

schieten. Later kwam ik toch zonder baard de kelder uit.

Ze hadden de haven in Wanssum weer te pakken en

weer schepen gebombardeerd Wassen durfden we ons

niet en bleven verder maar in onze kelder.

Zondag, 22 October 1944

's Zondags naar de kerk bij de pastoor in de kelder.

Iedereen ging er naar toe, behalve Moeder en Maria. Zij

gingen bij ons naast bij Drissen. Daar werd ook de com-

munie uitgereikt. Daarna werd ontbeten in de kelder.

Overdag was het vrij rustig. Mag, Jan Sijberts en ik

waren weer een beetje aan het voetballen op straat. Even

bezig zijn met de sport. Kwam er een harde slag, dan

vluchtten wij weer de kelder in. Allemaal waren wij in
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de gewone dagelijkse kleren. We wisten bijna niet dat

het zondag was. De Tommy's waren niet in Wanssum,

maar in Maashees, was toen het vertelsel.

Verder wat gelezen en gebeden, en daarna weer naar

bed.

Maandag, 23 October 1944

's Morgens naar de kerk. Vader, Anna, Jo, Maria, Mag en

ik. Alles was rustig. De Maas was hoog opgelopen.

De blijde boodschap kwam, dat de pont zou vertrekken.

Omdat ze daar op schoten, kregen wij zoveel bommen

en granaten.

Om een uur of twee zou de pont vertrekken. Ik gauw

naar de Maas. Er lagen dikke planken bij de pont, die ze

aan het opvissen waren. De wachtposten stonden erbij,

maar ik was ze toch te slim af, en haalde de planken

toch weg. Ik had het hout nodig voor de ramen en de

deuren dicht te maken. Niemand had het lef om op straat

te komen, omdat ze bang waren, dat de vliegers op de

pont afkwamen. Het duurde dan ook niet lang of het was

zo. Vlug de kelder in en ze gooiden bommen en vuurden

geweldig!

Toen alles weer wat rustig was, ging ik gauw naar de

Maas en zag, dat de pont brandde. Wij dachten direct

aan die arme soldaten, die erop stonden en aan de twee

Hollandse schippers, die met hun motorboot de pont

weg moesten slepen. Maar al gauw wisten wij, dat de

twee soldaten gewond waren en dat de rest er heelhuids

vanaf gekomen was.

Later ben ik met Jan Sijberts in de kerk gaan kijken. Het

zag er daar niet mooi uit. Allemaal stenen en stof. Toen

we zo rondliepen in de kerk, kwamen er weer vliegers.

Wij waren net bij ons in de tuin, toen de vliegers begon-

nen te duiken. Wij gauw de kelder in. Ze gooiden de

bommen toen in Wanssum en bleef het hier in het dorp

vrij rustig.

Moeder was bij Gerards geweest en ze moest tegen ons

zeggen of Magda en ik wilden komen. Daar wat gezeten

en een lekkere kop chocolademelk gedronken. Bij het

weggaan vroegen zij ons, of wij bij hen wilden komen

slapen. Ze waren zo alleen met allemaal meisjes, waar-

van er twee ziek in bed lagen. Nou, dat deden wij dan,

we gingen naar huis en later er weer naar toe.

We lagen om acht uur al in bed. Wij moesten toen nog

een Rozenhoedje bidden. Het was al de vierde van deze

dag. Daarna hebben wij nog wat gebabbeld. Magda had

natuurlijk de grootste mond. Gerards riep later:"Hou je

smoel!", waarna wij gauw gingen pitten. Het was druk

met Tommy's, die overvlogen. Maar wij waren veilig

onder de grond.

Dinsdag, 24 October 1944

's Morgens half zeven gauw het bed uit en naar de kerk.

Het was wel vreemd wakker worden bij anderen. Gauw

met onze slaperige gezichten naar huis, want zo vroeg

was er toch niemand op straat. Vlug gewassen en naar

de kerk in de kelder.

Daarna op stap om voor melk uit te gaan. Eerst naar de

Grote Waay. Daar kregen wij melk voor ons, en daarna

naar de Kleine Waay voor de melk van Gerards. Moeder

had intussen lekker gekookt en dus is er heerlijk gege-

ten. Naar Gerards om de fietsen te verstoppen. Mag ging

ondertussen naar de zieken in de kelder. Om een uur of

twaalf ging de silo in Wanssum weer de lucht in. Later

stond Harry Derks aan de overkant te roepen, maar hij

kon de Maas niet over. Hij was nog goed in orde. Later

nog even naar Gerards geweest. Naar huis om het

Rozenhoedje te bidden en te eten. Daarna naar de buren

gegaan om te slapen. 's Avonds was het druk in de lucht.

Er vielen nog bommen in het Wellsmeer.

Woensdag, 25 October 1944

Mag en ik hadden goed geslapen. We waren te laat om

naar de mis te gaan. Dus toen maar om acht uur. Melk

gehaald en naar de ontginning van Jan Laarakkers

geweest. Daar hadden ze een paard weggehaald en Jan

was er niet.

Later hebben Len en ik pannen gehangen bij Van

Gellecom, Soethoff, Van Bommel en bij Gerards. We

kregen nog een vooroorlogse sigaar. Daarna naar

Gerards, want Thea was jarig. We kregen daar lekkere

snoep en ik een vooroorlogse sigaret.

Terug naar huis. In de kelder zitten kletsen en politieken.

Gegeten, gebeden en weer naar Gerards. Daar kregen we

chocolade pudding en snoepjes. Wat in bed liggen

lachen, Mag weer veel gekletst. Daarna gingen wij sla-

pen in ons warme bed.

Donderdag, 26 October 1944

Halfzeven, ik was wakker en trok Mag aan haar grote

teen. Maar die was nog in de zevende hemel. Ze werd

niet wakker. Toos moest erbij komen, anders was ze niet

wakker te krijgen.

Gauw weer naar huis om te wassen, waarna weer naar

de mis. Daarna weer ons gewone werk: melk halen. Wij

kregen vier liter, dus pap! Later gingen Len en ik weer

naar Soethoff om pannen te hangen. Daarna moesten we

aardappelen inkuilen voor ons zelf.

's Middags ruiten ingezet in de keuken. Moeder, Mag en

ik gingen daarna naar het kerkhof voor het graf van

grootmoeder, want het liep tegen Allerzielen.

Ik ging nog even bij de koster aan voor theesurrogaat. Ik

stond buiten, net uit de deur en een knal! Net of een gra-

naat voor mijn voeten viel. Ik zag Moeder en Mag, die

naar huis wilden rennen. Ik riep, dat ik toch nog zou

komen. Ik moest nog geld terughebben, maar bij de

koster zaten ze alweer in de kelder.

Dus ging ik gauw naar Moeder en Mag. We waren net

op het kerkhof, toen de tweede knal kwam. Toch maar

gauw de bloemen op het graf gezet, even gebeden en

gauw naar huis.

Thuis gekomen, zat vader nog in de kelder. Hij was

geschrokken. Als er iets gaande was, was hij nogal gauw

vreselijk bang.

Moeder maakte boterhammen klaar, de kelder in om

koffie te drinken. Daar kwam Jan (Vis) binnen en zei dat
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Kleef gevallen was. Gauw de Rozenkrans gebeden en

Jan ook.

Len, Jo en Riek kwamen binnen met het bericht, dat de

Engelsen nog 60 KM van elkaar waren tussen Kleef en

Keulen. Wat moest men geloven? Siebengewald moest

ontruimd worden, en de mensen moesten over Duitsland

naar Rees, en zo weer naar Nederland toe. De mannen

zouden apart gehouden worden, dus gingen de meeste

naar andere dorpen.

Vrijdag, 27 October 1994

's Nachts werd hard geschoten en de granaten sloegen

ronddom in. 's Morgens was het te gevaarlijk om melk te

halen, dus gingen wij " later om halfacht melk halen.

Vandaar uit even vlees gebracht naar het klooster. Op de

terugweg kwam Jo ons tegen gelopen.

Ze zei, dat ik gauw moest komen. De dansvloer moest

weg. anders kwamen de Duitsers de vloer ophalen.

Gauw naar huis en met zijn allen de vloer in stukken op

de zolder van de zaal getrokken. Binnen een uur was het

klaar. We hadden hard gewerkt.

Die stukken waren loei zwaar. Daarna de schoenen van

Mag verzoold. die waren stuk. Juist bezig en dan vlug

weer de kelder in. want de granaten suisden weer door

de lucht.

De Rozenkrans gebeden, waarna ik verder ging met Mag

haar schoenen. Ik zat op de keldertrap ze te maken. Ik

kom bijna niets zien met dat kaarslicht. Toch waren ze

nog goed gemaakt. De granaten vielen achter het

kasteel.

's Avonds was het weer iets rustiger en er werd gezegd

dat in Gennep en Heijen niet veel meer overeind stond.

Er waren weer verscheidene doden aan de buitenkant.

Allemaal Duitse militairen. Ik wilde een kano weghalen,

maar Moeder en Mag waren bang, dat de Duitsers me

zouden pikken. Dus kreeg ik geen kans naar buiten te

gaan. Len was naar huis geweest en kwam pas om zeven

uur thuis. Er waren Duitsers bij hen in huis gekomen en

hadden zijn broer willen doodschieten. Zijn broer was er

tussenuit gegaan. Verder gegeten en nog wat verteld. Om

acht uur naar de buren en naar bed.

Zaterdag, 28 October 1994

's Morgens naar de kerk en weer melk halen.

Onderweg waren er weer vliegers in de lucht. Mag was

bang, dat er wat gebeuren zou. Er werd de hele morgen

gevlogen, maar er gebeurde niets. Aan de buitenkant van

het dorp waren veel huizen vernietigd en soldaten

gewond en gedood. De Duitsers zijn daar later vertrok-

ken. want het werd hun daar te warm. Nu zijn de jagers

weer aan het rondvliegen, om te zien waar de Duitsers

nu weer zitten. Weer de kelder in, gegeten en foto's

gekeken. Jan Kappers en Sjaak Kessels waren er ook en

Mag zat te breien.

Later gingen wij ons heerlijk wassen en verschonen,

want dat was veertien dagen niet meer gebeurd. Dit

komt anders nooit voor.

Jan kwam binnen en ging biechten bij de pastoor.

Binnen tien minuten was hij alweer terug. Hij was nog

niet binnen of ze schoten op de vliegers.

Wij snel de kelder in, maar er was niets bijzonders aan

de hand. Even later schoten de granaten weer door de

lucht en het was weer rennen naar onze toevlucht in de

kelder. Daar gegeten en gebeden. Len kwam binnen en

vertelde, dat de Tommy's in Bergen de Maas over waren.

Dit bleek later niet waar te zijn. Verder niets bijzonders

gebeurt.

Zondag, 29 October 1944

Vader, Moeder, Mag en ik naar de kerk om zeven uur

voor de mis bij de pastoor in de kelder. De rest ging naar

het klooster.

We hadden ontbeten en toen werd er weer melk gehaald.

Daarna werd er wat gepraat over de oorlog. Kleef was

weer gevallen ( Dat zal wel!) Er kwamen veel vliegers

over, maar wij waren al zulke helden, dat wij daarvoor

niet meer de kelder in gingen. Later kwam Jan en bleef

een poosje.

Plotseling werd er een schot gelost en ik sprong op. Dat

doe je automatisch. Even later kwamen er veel bommen-

werpers over en brachten verrassingen naar hun "vrien-

den". Venlo was gisteren ook zwaar gebombardeerd. Ze

hadden daar al veertien dagen vanaf het vorige bombar-

dement in de kelder gezeten.

Vandaag hebben wij in kelder koffie gedrongen en boter-

hammen gegeten. Verder bijna de gehele dag boven

geweest. De toren van de kerk in Blitterswijck is van-

daag stukgeschoten. Breda en Den Bosch waren bevrijd

en de Tommy's trokken op naar Bergen op Zoom.

Er was vandaag een extra bericht, maar niets van

gehoord. (Dus praatjes) Verder geen nieuws.

Maandag 30 October 1944

Weer als gewoonlijk naar de kerk en melk halen. Daarna

gingen Mag en ik naar de ontginning met de kruiwagen.-

om tarwe te halen. Wij zouden om twaalf uur terug zijn,

maar het was nog niet gemalen. Dus moesten wij wach-

ten. Er was steeds wat anders daar. Dan kwam die en

dan weer een ander. Iedereen wist wel iets te vertellen.

Jan kreeg ook veel zout en boter.

Het was weer een goeie dag!

Toen huiswaarts. We dachten al, dat ze thuis in angst

zouden zitten. En zo was het! We hadden de deur nog

niet open of vier monden gingen tegelijk open. Het was

te begrijpen, want het was al drie uur, en ze hadden in

angst gezeten. Maar dat was gauw over.

Na het eten heb ik wat naar de pastoor gebracht. Ik

dacht, ik krijg wel een borrel, maar lauw-loenen. Er kon

niet meer als een bedankje vanaf! We vroegen, of we de

tanden mochten poetsen, voordat we ter communie gin-

gen. En" dat mocht. Wat ik blij was, want als je wakker

wordt, is een sigaret heerlijk. Iedereen zei eerst, dat het

niet zou mogen (onzin).

Daarna weer eten, bidden en weer naar ons nacht ver-

blijf bij Gerards.

Dinsdag, 31 October 1944

's Morgens was zoals altijd, weer hetzelfde. Eerst naar

de mis, daarna melk halen. Bij Gerards ruiten ingezet.
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Mag en Jo hebben van jewelste gepoetst. Het was de

volgende dag zondag.

Maria en Riek hadden voor Mag een blouse ineen gefa-

briceerd, zodat ze de volgende dag er deftig op zou

staan. Het zat ook heerlijk warm. Alles was opgeknapt

en geperst. .

Daarna zijn Mag en ik gaan biechten in het klooster.

Mag had wel niet veel puf. Ze dacht, dat ze achter een

gordijntje moest zitten. Het viel haar uiteindelijk wel

mee.

In Venlo waren tijdens het bombardement 'van zaterdag

32 mensen omgekomen. Alles bij elkaar zijn het al een

dikke tachtig. De Engelsen zijn teruggetrokken, zoals er

gezegd werd. Het kan wel hoor, maar we weten het niet.

Woensdag, 1 November 1944 Allerheiligen

's Morgens allen naar de H. Mis in het klooster, want het

was rustig. Daarna weer melk gehaald. We hadden daar

de kan in bewaring gegeven. Maar het duurde nog al

lang, voordat ze de kan overhandigden. Maar uiteinde-

lijk kregen wij de kan. Verder de dag maar thuis geble-

ven. Het was niet mogelijk om te gaan wandelen. Het

kon gewoon niet.

We zijn maar om drie uur naar het lof gegaan in het

klooster. Naar Gerards en toen nog gegeten en gebeden.

Er werd weer van alles verteld en dat Zeeland bevrijd

was. Zo hoor je telkens wat anders, maar we geloven er

niet veel van. We gaan nu maar weer rusten en zullen

maar zien, wat de dag van morgen brengen zal. Jo en

Riek hebben weer flink gepoetst.

Donderdag, 2 November 1944 Allerzielen

's Nachts was het druk met vliegers en de granaten suis-

den door de lucht.

's Morgens naar de kerk. Voor we gingen vielen er nog

enkele kort bij ons. Er waren niet veel mensen in de H.

Mis bij de pastoor in de kerk. Daarna werd er nog wat

geschoten en we gingen toch kijken, waar de granaten

gevallen waren. Mag, Len en ik gingen erop uit. Bij

Schreurs een door de muur, bij Vrede door het dak en

het kolenhok (brandstof handelaar). Bij de Coöperatie,

bij Daniëls, overal waren de huizen zwaar beschadigd.

We gingen melk halen. Er vielen, zo te zien, veel grana-

ten in Venray en Venlo. Mag was wel bang, maar ik zei

dat het niet zo erg was, waar ik ook gelijk in had.

Door de dag werd hier en daar wat opgeruimd. Om drie

uur gingen wij Aflaten verdienen. We waren nog geen

half uur in het klooster of daar vielen weer granaten. De

kruisweg was net afgelopen en iedereen liep de gangen

in. 

Toen het even stil was, renden we gauw weer naar huis.

De vliegtuigen waren nog boven het dorp, maar er

gebeurde niets.

Mag was wel bang, maar wel blij thuis te zijn. De ande-

ren hadden in angst gezeten. Er was geen man in huis,

allen zaten in de kelder. Mag zat te beven als een rietje,

maar dat was ook niet zo gek. Het zag er gruwelijk uit.

Ik ging later de kelder uit om te gaan kijken. Bij H.

Kappers was er een door het dak gevallen en veel was

stuk. Bij W. Holla was er een voor het huis gevallen en

dat viel wel mee. Bij P. Sijberts, Surgens en bij Gerards

waren er in de tuin gevallen.

De ruiten, die ik ingezet had, waren voor korte duur

geweest. Verder was er weinig gebeurd. We konden

rustig gaan slapen.

Vrijdag, 3 November 1944

's Morgens als gewoon. Naar de kerk en melk halen.

Daarna moest ik een gat maken in het hok om weer iets

te verbergen. Voor het geval dat we weg moesten, maar

wat hopelijk nooit gebeurt. Mag en Jo moesten aan de

was. Ik moest naar Derks, om ruiten van de keuken in te

zetten.

Jo kwam om te zeggen, dat de soldaten weer jongens

kwamen halen voor het maken van loopgraven. Dus

onderduiken geblazen. Ik was bij Derks en daar was ik

goed. Zij hadden een mooie schuilplaats op zolder. Wij

hoefden geen angst te hebben. Alleen, wanneer er een

granaat op het dak zou vallen, was het erger.

De razzia op jongens was gauw afgelopen en dus vlug

naar huis. Even later weer granaatvuur en de kelder in.

's Avonds is er niet veel meer gebeurd, alles hetzelfde.

Tot wij onze rustplaats weer opgezocht hadden. En

jawel, 's avonds kwam er een boodschap van een zus

van Len, dat Paul gewond was. Je snapt wel, hoe Jo rea-

geerde. Het was ook erg, maar we wisten het nog niet

zeker. Misschien valt het nog wel mee. Later kwam de

boodschap, dat het niet Paul maar zijn broer was. Het is

toch erg, maar iedereen voelt het zijne.

Zaterdag, 4 november 1944

's Morgens vroeg op om naar de mis te gaan van zeven

uur.

Er waren alweer Tommy's in de lucht. Toch maar

gewaagd om melk te halen. Op de terugweg werd er

geschoten.

Wij liepen hard weg. Mag was erg bang en we gingen

het kapelletje in. Ze begonnen hoe langer hoe harder te

schieten. De Tommy's vlogen richting Wanssum. Even

later kwamen ze omlaag en bombardeerden Wanssum.

We konden alles heel goed zien. De vliegtuigen kwamen

weer onze kant op en gingen weer omhoog. Dat kon dus

geen kwaad meer.

Wij weer verder naar huis. Verder niets bijzonders, wat

ook fijn was. Enkel wat schieten verder op. We hadden

ons goed kunnen wassen. Daar was nu de tijd voor.

Zondag, 5 november 1944

's Morgens ging iedereen naar de kerk.

Mag, Jan en ik naar het klooster en de rest bij Koppers

in de kelder. De pastoor was eruit gezet en zo waren ze

bij Koppers in de kelder aangeland. Nu was het vlak bij

huis, wat wel fijn was. Jan en ik zijn naar de ontginning

geweest. Eerst vonden ze het niet goed. Later vonden ze

het goed en ik ging toch mee.

Daar gekomen bleek dat de Duitsers geweest waren en

die wilden de dieselolie meenemen. Dit is niet gedaan,

omdat de jongens een bewijs hadden, dat ze niets moch-
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ten afgeven. Zonder iets mee te nemen waren ze wegge-

gaan (Hoe kan dat?) Daar waren wel geëvacueerde men-

sen gekomen. Een gezin van twaalf personen en nog

anderen. En heel aantal personen uit Afferden. Fam

Franssen (olieboer) en Heiligers (Garage/café).

Even later gingen we weer terug en namen een andere

route, waar de kannonnen stonden. Die wilden wij wel

eens zien. Het waren niet zo'n grote. Je kon ze bijna niet

zien. Ze waren tussen de struiken opgesteld.

Om half een waren we weer in het dorp en we zagen dat

de torens van Wanssum en Geijsteren er af waren. De

Duitsers hadden die laten springen. Verder 's middags

gepolitiekt.

Er was verder niet veel aan de zondag. Ik had mijn zon-

dagse kleren al uit. We hoorden, dat de verloofde van

Zus Gerards (P. van Doorn) overgebracht was naar

Stuttgart. Vandaag hadden ze bericht gekregen. Verder

geen nieuws.

Maandag, 6 November 1944

's Morgens vroeg vielen overal granaten aan de over-

kant.

Toch nog naar de kerk en alleen melk gehaald. Mag had

het er niet meer op. Weer ruiten ingezet in het keuken-

raam, want het werd te koud. Maar voor hoelang? Later

met Len naar Gerards om weer ruiten in te zetten.

's Middags weer pannen gehangen en me gewassen. Hier

moest Mag bij komen. Mijn hoofd was zwart van alle

rotzooi. Jan kwam later en hij had een Duitse courant bij

zich. Die moest dus gelezen worden, dat snap je. Er

stond in, dat ze voor de Moerdijk stonden. Dan zullen ze

er nu wel overheen zijn!!! 's Avonds weer vliegers. Voor

de derde keer vandaag.

Venlo vandaag weer gebombardeerd. De gehele binnen-

stad lag tegen de grond. Weer 150 doden. In Venlo zei-

den ze, dat de Tommy's vandaag in Well de Maas over-

gestoken waren. Ook in Gennep waren ze overgestoken.

Maar daar ook niet! (Fabeltjes). De toren van Bergen is

vandaag afgeschoten. Nu zal Well en WeIleriooi wel aan

de beurt zijn.

Dinsdag, 7 November 1944

's Morgens vroeg op en melk halen. Daarna naar de

kerk.

Om 8 uur moesten wij in de H. Mis zijn, want

Jenneskens (Grote Waay) werd begraven. De nonnetjes,

die zongen zo mooi, dat je er van genoot. Jammer, dat

het een treurmis was.

Na het begraven ook nog de Kruisweg bidden. We piep-

ten ertussenuit, want de magen begonnen te knorren.

Veel opgeruimd en ik moest weer wat maken. Zo was de

dag snel om. Om twee uur werd nog een Duitser begra-

ven aan het klooster. Verder rustig verlopen, niets meer

gebeurt. 's Avonds vroeg naar bed. En zo is de tijd zo

om.

Woensdag, 8 November 1944

's Morgens vroeg naar de kerk en melk gehaald.

Om 10 uur was de lucht weer vol van Tommy's. Die vlo-

gen weer ver Duitsland in. Ik ging me eerst laten sche-

ren. De koster vroeg toen of ik 's middags terug wilde

komen om wat ruiten in te zetten. Ik was nog geen uur

bezig of er werd weer geschoten van jewelste. Wij naar

buiten. De meesten renden de kelder in.

In de lucht was een viermotorig vliegtuig. Het was aan-

geschoten. Het ging omhoog en omlaag. Ik rende het

kerkhof op om het goed te zien. Opeens sprongen er

Tommy's uit, zeven stuks. Een kwam er toen direct

omlaag aan de overkant, want de parachute was niet

open gegaan. Het vliegtuig stortte neer aan de overkant.

Dat was weer iets heel nieuws voor ons. We vonden het

heel erg, en erg jammer voor deze mensen. Het doet je

toch wat.

Verder geen nieuws deze dag. We zullen maar afwach-

ten, wat morgen brengen zal.

Donderdag, 9 November 1944

's Morgens melk halen en naar de kerk.

Bij de Grote Waay vertelden ze, dat ze weer mannen aan

het organiseren waren om loopgraven te maken. Wij

moesten dus oppassen met naar huis lopen. Thuis aange-

komen was er nog niets aan de hand. Maar weer pannen

gehangen en weer de kelder in, want de granaten suisden

weer door de lucht. Ze kwamen van de Duitse artillerie

uit het Knikkerdorp. 

Opeens werd er verteld dat een jongen van Holla onder

een auto was gekomen en een been op twee plaatsen

gebroken had.

Later viel het nog wel mee. Het been was op een plaats

gebroken en een vleeswond.: Al erg genoeg, maar men

maakt het steeds erger dan het al is. De jongen is van-

middag naar Venlo vervoerd.

's Middags onder het eten ging opeens de bel.

Riek ging kijken en kwam terug rennen en ze zei dat de

Duitsers er waren. De jongens konden niet zo vlug weg

komen. Die Mof had Len nog net gezien. Het was een

heel geren door de zaal. De Mof riep nog:" Komm

Franz, sie sind fort!"

Moeder hield vol, dat er niemand geweest was. Jo kwam

net terug en die brabbelde wat gebroken Duits, dat zij

het geweest was.

Mag beefde natuurlijk als een rietje; de hele dag. Ze zei-

den, dat als wij niet eerlijk waren, ze ons tegen de muur

zetten. Bangmakerij! Ze zochten alles af, maar ze von-

den niets. We waren wel bang, dat ze terug zouden

komen.

Het droevige van alles was, dat ik het slachtoffer werd.

Ik moest mee om te spitten. Ze hadden het trouwboekje

voor de dag gehaald. Ik weer als de donder weg. De

anderen zaten nog bij de buren (Drissen) in de kelder. Ik

heb bij Derks de fiets geleend met houten banden en op

weg naar Jan in de ontginning. Hij had papieren, zodat

ik er vrij van kon komen.

's Avonds naar de pastoor zijn huis, want daar zat de

Ortskommandant. Ik kreeg een hele grote smoel van die

vent en toch een Ausweis om te werken op het land in

de ontginning, zodat ik vrijgesteld werd. Die dag
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gebeurde niet veel meer. Trouwens, dat dacht men. Nu

moesten we toch afwachten. of de anderen niet opgepikt

werden. Maar alles was oké! 's Avonds vielen er nog

granaten voor de kazerne. Daar stond een Funkstelle..

's Nachts was het ook niet rustig, maar tegen de morgen

ging het.

Vrijdag, 10 November 1944

Deze dag ging ik naar de ontginning.

Ik had de fiets weer te voorschijn gehaald. Thuis was er

ook geen nieuws deze dag. Alles rustig en we lagen toch

vroeg in bed.

Zaterdag, 11 November 1944

Mag ging met Jo en Marie Derks weer melk halen.

Daarna aan de was. Ze wasten in de zaal, voor als er

onraad was. Alles ging goed tot de machine het niet

meer deed. (Wat een strop). Gauw bij Derks gevraagd

naar Jo Derks verloofde Hubert. Hij had het gauw ver-

holpen. Ze waren goed en wel aan de gang, en weer was

de machine stuk. Nu hadden ze even pauze en werd alles

goed gemaakt.

Jo en Mag moesten ieder 200 keer zwengelen om de

beurt. Om drie uur waren ze toch klaar. Ze waren nog

goed opgeschoten.

Om vijf uur werd de deur opengegooid en kwam Len

binnengerend. Ze hadden het vlot afgebroken en de

planken weggehaald. Maar afwachten, wat er verder van

kwam.

's Avonds kwam Frans zeggen, dat het maar half zo erg

was. Dus kon Len weer gerust slapen. Mag heeft fijne

wol gekregen voor sportkousen. Moeder zat ze te breien,

want dat doet ze graag.

Zondag, 12 November 1944

Vandaag niemand in de kelder geweest. (Wel een won-

der). We hadden draad gespannen om de was op te han-

gen. Alles hangt weer te drogen. Verder geen nieuws,

alles is rustig.

's Nachts wel in de kelder geslapen. Dat is gewoon. 's

Morgens wel naar de kerk geweest.

Maandag, 13 November 1944

's Morgens maar vroeg weer weg. Mag, Jo, Marie en

vrouw Smits gingen met elkaar melk halen. Toen ze

weer terug waren, moesten ze naar Len z'n huis om te

vragen, wat ze tegen de Moffen moesten zeggen, als die

eens zouden komen.

We hoorden, dat alle mannen opgeschreven werden. Alle

mannen gingen naar de ontginning. Piet, Gerard van

Gellecom, Piet Op 't Veld, de verloofde van Trui. Ze

waren de hele dag thuis angstig. Maar hier waren ze nog

niet geweest. De een zei, dat het was voor de voedsel-

voorziening en een ander zei, dat ze dit moesten weten,

omdat hier geen burgemeester meer was. (Ik wist goed

waar de burgemeester was. Niemand wist dit. Ik kwam

een keer in de week bij hem in de kelder om olie te

brengen. Hij zat bij Meester Schreurs).

's Avonds om halfacht stapte een soldaat bij ons binnen

en kwam de bewoners opschrijven. Maar leep genoeg

van ons, werden niet allen opgegeven. Vader was 60

jaar, dus viel er buiten en ik had ook geen last, want ik

had papieren. De soldaat vertelde, dat het nodig was, dat

zij wisten waar iedereen zat. Dan konden ze iedereen

ook laten werken. Maar dat zal ook wel. Voor zoiets zijn

ze in staat. De meisjes van Derks moesten zich ook

komen melden, maar mochten toen weer terug.

Dinsdag, 14 november 1944

's Morgens maar weer vroeg weg naar de ontginning.

Mag en Jo Derks gingen er weer op uit om melk te

halen. Na de mis werd er verteld, dat de meisjes weer

moesten opkomen. De Dames Derks moesten ook

komen, maar hadden niemand gezien. Daarna moesten,

zo men zei, alle mensen komen werken. Als het waar

was! Verder was er deze dag niet veel nieuws.

Men hoorde wel schieten in de verte, maar we konden

toch 's nachts rustig slapen.

Woensdag, 15 November 1944

's Morgens weer alles hetzelfde liedje, als vorige dagen.

De neef van Derks, G van Ooyen en vele anderen

moesten komen werken. Maar van ons geen een.

Hilde moest alleen om een uur op de pastorie zijn. Ze

was iedere keer bang als de bel ging. Ze stond startklaar

om bij de soldaten te gaan werken. Maar tot op heden

hadden we nog geen soldaat gezien. Wij hoorden, dat in

Arnhem een nieuw offensief begonnen was. In

Wellerlooi lagen 1000 soldaten, zo men zei. In Afferden

waren Amerikanen en hadden Duitsers meegenomen.

Riek kwam net thuis en vertelde, dat de Tommy's al in

Horst waren. In Meerlo gingen de tanks ook al door de

straat. De kanonnen met Duitsers gingen richting

Wellerlooi.

Verder deze dag geen nieuws. Dus maar rustig gegeten

en geslapen na het bidden. Wie weet, wat morgen ons

brengen zal.

Donderdag, 16 november 1944

's Morgens was ik weer vroeg weg. Mag ging met Jo

naar de kerk. Er gingen al praatjes rond, dat de meisjes

moesten komen.

Ze waren toch nog melk wezen halen. Ze wilden snel

gaan om vrouw Smits te ontlopen. Toen ze buiten kwa-

men, wat een pech, zij was er ook. Nu duurde het

natuurlijk langer. Maar ze waren toch vrij vlug terug,

daar ze niet naar de Grote Waay hoefden.

Om halfnegen kwam een Mof, en wij schrokken. Magda

rende de deur al uit, maar had niet gezien, dat de gang-

deur open stond. Hij had haar schijnbaar niet gezien. Die

Mof kwam zeggen, dat Jo en Riek zich om 9 uur

moesten melden. Ze vonden het niet zo heel erg, want

alles "moest".

Mag deed toen maar gauw het werk. Ze bleven nog al

tamelijk lang weg. We dachten al, dat ze moesten blij-

ven. Even later kwamen ze binnen en huilden. Ze

moesten gaan spitten, wat idioot was. Ze hadden het wel

gezegd, maar we dachten dat ze dit zeiden om te pesten.

Later hoefden ze het toch niet te doen. Ze mochten allen

wat anders doen (Wat een geluld). Jo moest met Mien

Tinneveld en Anneke Sijberts naar Kessels om daar te



79

werken. Riek en Rilde moesten in de pastorie gaan wer-

ken. Ze waren aangenomen als wasvrouwen. Nu echt

iets voor hen! Ze bleven de hele middag weg. 's Avonds

kwamen ze om vijf uur naar huis.

Jo, die had het getroffen. Die had niet veel hoeven te

doen. Maar Riek was er nog niet. We dachten al, wat

zou er met die gaande zijn? Jo ging Riek halen en ze

kwam terug, omdat Riek daar nog de piepers moest

schillen. Even later kwam ze thuis en huilde.

Ze vertelde van die rotte Moffen dit en dat, maar niet

veel goeds.

Ze moest ook van alles doen en Hilde liep er de kantjes

af. Nu ja, die hoorde er later wel meer van. Moeder zei,

dat ze morgen wel even mee zou gaan. Ze moest de was

doen en daar heeft Riek in het geheel geen verstand van.

Misschien loopt het morgen wel goed af. We zullen

maar afwachten. Vanavond schoten ze nog wel, maar

niet zo vlak bij. Verder geen nieuws.

Mag en Piet staan nu ook ingeschreven bij de distributie.

Wat fijn, nu krijgen zij ook wat.

Vrijdag, 17 November 1944

's Morgens vroeg op, want het is elke dag druk op de

ontginning. Vooral als er zoveel werkvolk is. Mag ging

enkel maar naar de kerk, want ze durfde niet zoveel op

straat te komen. Jo Derks was alleen melk gaan halen en

Mag was thuis aan het werk. Moeder ging met Riek

mee. Die bofte, want die mocht meteen weer naar huis.

Zij hoefde niet te wassen en als er was zou zijn, werd

deze thuis bezorgd. Zo kon moeder haar helpen. Wat

was ze blij.

Maar Jo ging weer en moest vandaag een varken klein

maken, wat wel goed bewaakt zal worden. Als ze er

maar genoeg kruiden in doet voor die Mof, dan is het

oké!

Ze schieten vandaag gruwelijk. Het front schijnt dichter-

bij te komen. Dat is een goed teken.

Het meisje van Jan (Troutje) is al de hele week in Well

en gaat morgen weer terug naar Kessel in Duitsland,

vlak over de grens bij Ottersum. Daar is nog niet veel

gebeurd, dus vrij gemakkelijk om terug te gaan. In

Blitterswijk zijn vandaag alle jongens weggehaald. Zij,

die aan de Maas werkten, moesten vanmorgen allen om

kwart voor zes er zijn. En nu is er niemand meer te zien.

Verder die avond niets meer gebeurd. De gewone gang

van zaken deze avond en dan maar weer naar bed. Tot

morgen!

Zaterdag, 18 November 1944

Ik ga maar weer gauw weg. Maar eerst nog gauw naar

de koster. Ik heb mijn handschoenen verloren en ik ben

daar voor het laatst geweest. Ze waren niet gevonden.

Mag zou vragen bij Gerards of ze daar nog wanten had-

den voor op de fiets. Ze zouden eens kijken. Jan is van-

daag weer vertrokken met zijn meisje naar Duitsland.

Toen ik thuis kwam, had ik het niet goed zitten.

Er was iets bijzonders gebeurd. Het was geen pretje, wat

was voorgevallen. Jo hoefde alleen vanmorgen naar de

Duitsers en hoefde de volgende dag niet te komen.

Vandaag zijn er veel Tommy's overgekomen. De

Duitsers staat nog wat te wachten. 's Avonds niet veel

bijzonders gebeurt. We hebben ons lekker gewassen en

de Tommy's bleven maar overvliegen. Die doen hier

toch niet zoveel bijzonders meer. Vannacht is er gewel-

dig geschoten. Hier vielen geen granaten of heel ver

weg. Toch goed geslapen en er was dichtbij niets bijzon-

ders gebeurd. 

Zondag, 19 November 1944

Heerlijk thuis vandaag! Om negen uur naar de kerk. We

gingen al om halfnegen, anders hadden we geen goede

plaats. Om half tien waren we alweer thuis en hebben

gegeten. Er kwamen weer massa's Tommy's over, alle-

maal van Duitsland.

Om halfelf ging ik naar de ontginning. Intussen waren

daar nog mensen geweest voor onderdak. Jan en ik

waren er niet.

Op de terugweg kwam ik ze tegen en ik heb ze toen

maar onderdak gegeven (ondergedoken), tot ze wat

anders hadden gevonden. Maar dat zal wel niet mogelijk

zijn. Het waren mensen, die er in Duitsland tussenuit

waren geknepen. De meesten waren Amsterdammers. Ik

kwam om twee uur thuis. Ze zaten al in angst, dat mij

wat was overkomen.

's Middags zijn we naar Derks geweest. Daar heb ik

volop zitten kaarten en Mag heeft foto's gekeken. Het

was zo laat. Ze kwamen ons roepen voor het eten.

Verder niets bijzonders.

Ze hebben wel geschoten, maar ver weg.

Maandag, 20 November 1944

's Morgens maar weer vroeg weg. Mag ging gauw met

de rest naar de kerk. Maar wel vroeg, want voor het

oppikken moeten wij voorzichtig zijn. Jo ging weer aan

het werk bij de vrienden (Moffen!) en kwam even later

terug met een varkenskop en pootjes. Dat is niet niks.

Dat moest zij bij de armen brengen. Maar ja, wij zijn

ook arm, dus was het hier op het goede adres. We heb-

ben er fijn van gegeten. Ze vroegen later aan Jo, waar

het was. Anders moest het maar terugkomen. Maar wat

weg was, kon niet meer teruggegeven worden! Vandaag

niet veel voorgevalIen, maar ver weg wel.

In Bergen was een jongen gewond en een man gedood

door een granaat. Ze vertelden, dat aan de andere kant

van de Maas iedereen zich had overgegeven, en dat

Blitterswijk en Wanssum bijna vrij waren. We geloven

het niet, wij moeten het eerst zien. Tussen de middag

zijn wij nog de kelder in gemoeten voor het schieten.

Dinsdag, 21 November 1944

Ze zijn al vroeg aan het paffen. Het zal vandaag wel

weer wat geven. Ik ging maar vlug weg, want het was

zo laat.

Om halfelf was Jo al terug en hoefde 's middags niet

lang te blijven. Tussen de middag vloog alles weer de

kelder in. Er werd weer geschoten, maar niet zo lang.

We konden weer aan de dagelijkse werkzaamheden.
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's Middags ging Mag naar Gerards en bleef er tot vijf

uur.

Ik was alweer vroeg thuis. Ik moest nog naar de Hoge

Pieten voor een Ausweis. Jan moest naar Duitsland. Ik

hield Mag voor de gek, dat ik zelf ook ging. Maar dat

was niet het geval. Je had haar gezicht eens moeten

zien!

Ze hebben vanmiddag gruwelijk veel gevlogen. Ze

waren zo terug, ze zijn niet erg ver geweest. Verder werd

er nog veel geschoten. Later werd het minder. Ik was

mij aan het wassen en bemerkte, dat ik bloedvergiftiging

had Ik had al een paar dagen pijn onder mijn arm. Maar

in deze tijd voel ik het niet zo gauw. Dus liep ik niet

meteen naar de dokter. Maar nu moest ik wel van de

rest.

De dokter had het gauw verholpen. De wond werd open-

gemaakt, en het moest 's nachts een paar keer verbonden

worden. (Als ik maar wakker ben, anders maar laten

waaien!) Om een uur of negen kwam een vliegtuig over,

heel laag. Heel Well was verlicht door de lichtkogels.

Het leek heel prachtig. Maar we konden niet naar buiten,

dus hebben we niet zoveel gezien. Het moet een Mof

geweest zijn. Kwam zeker kijken hoe het hier was.

Ze hebben 's nachts wel veel geschoten, maar wij lagen

toch veilig en wij sliepen rustig door.

Woensdag, 22 November 1944

Vanmorgen maar eens heerlijk uitgeslapen. Ik kon toch

niets doen en ik had veel pijn.

Om acht uur stond ik op. Gauw gewassen en gegeten, en

weer naar de dokter. Mijn handen werden allebei ver-

bonden. Ik zag er nu wel erg zielig uit En een arm moest

ik in een doek hangen. Het regent wel erg. Toch ga ik er

maar door, want Jan is er niet. Ik laat niet merken, dat ik

niets kon doen. Jo kwam vandaag terug en hoefde niet

meer te komen. Zij dacht, dat ze weg zouden gaan.

Harry Derks is ook teruggekomen. Hij had drie dagen

onder het stro gezeten en was zo moe, dat hij maar over-

gewipt is. (Groot gelijk). Paul Timmermans had ook al

vier dagen in Duitsland gezeten. Maar gelukkig is hij

weer terug.

Ze zijn in Wanssum weer overgezet (Fijn). Zo zijn er

weer een massa terug.

De jongen in Bergen is ook dood. Vandaag zijn ze spek-

koeken aan het bakken. Ze zitten al bij de kachel en ze

willen de koeken direct verslinden. Wat een schrokkers!

's Middags schoten ze weer. Vlug iedereen de kelder in.

We hebben toen maar gebeden, dan was dat alvast

gebeurd. Toen het afgelopen was gingen Mag, Len en

Piet er weer snel uit.

's Middags waren Jo, Riek en Mag naar Gerards

geweest. Mag had een pakje gemaakt van een wortel en

een paar appels. Maar ze verraadde het niet met haar

gezicht Ze gingen ermee naar boven, dus hadden zij er

geen plezier van.

's Avonds hadden wij een plezierig uurtje in de kelder.

Iedereen had goede zin. We mochten dus niet mopperen

en dan is het ook zo laat De Duitsers gaan schijnbaar

vertrekken. Er wordt veel gesloopt en afgebroken.

Misschien morgen al, dan hebben wij rust. (Maar voor

hoelang?)

Het regent nog steeds. Als daar maar geen overstroming

van komt! De Maas is al zo hoog. Wij hebben bij

Gerards weer een nieuwe bijslaap. Jo Derks, ze slaapt

naast Mag. Arm kind, want wie daar naast slaapt, is niet

gelukkig. Tot morgen.

Donderdag, 23 November 1944

Vannorgen extra vroeg op, want ik moest nog verbonden

worden. Dat is heel veel werk. De rode streep is nog niet

weg, maar het doet niet meer zo'n pijn. Toch maar weer

naar de ontginning, want Jan moest weer naar Duitsland.

Het is geen weer.

Het regent heel hard. Bij Drissen, de veerman en Van

Bommel staat het water al in de kelder.

Om elf uur werd er weer met granaten geschoten.

Iedereen snel de kelder in. Het was eigenlijk niet nodig,

want ze vallen nog ver weg. Maar je kunt beter te vroeg

dan te laat zijn! Jo hoeft helemaal niet meer terug te

komen. Ze is er dus vanaf. Fijn, nu zijn ze allebei er

vanaf en vrij. Mag moet even naar Gerards. Moeder

Nora vroeg al, of ze tot de avond wegbleef. Nu hebben

ze weer iets nieuws bedacht. Als er water in de kelder

kwam om tafels te plaatsen. Wat zijn ze toch slim! Daar

schieten ze weer. Vader rent als eerste de kelder in. De

rest er achteraan. Wat blijft het toch een slecht weer! We

kijken de hele dag al, of de Maas weer hoger komt. Dat

is zo, de Maas wast nog steeds. Wij hebben er nog geen

last van, alhoewel de Maas hoog staat. We zullen maar

rustig gaan slapen. Er is niets aan de hand en niet zoveel

aan te doen.

Vrijdag, 24 November 1944

Het regent nog steeds. Wat erg toch! Alles is in rep en

roer. De Moffen moeten weer jongens hebben om te gra-

ven. Ze waren ze om zeven uur al aan het ophalen.

Maar er werd veel verraden, zodat ze alles wisten! Eerst

kwamen ze zomaar kijken. En hadden dan alles gezien

en gingen weer. In de middag vielen er weer granaten en

we schrokken heel erg. Bij Koppers vielen deze grana-

ten, zoals men zegt.

We gingen 's avonds weer naar Gerards. Daar stond al

meer water in de kelder. Ze hadden de plaatsen veran-

derd. We sliepen nu vooraan met z'n zessen en ik aan het

voeteneind als bewaarengel. Een sliep er nog aan de

andere kant.

Nu sliepen we weer allen goed. Als het water maar niet

hoger komt, dan gaat het wel. Het is verder elke nacht

druk op straat.

Alles komt van Wanssum af. Soms zijn wij bang, dat ze

ons nog een keer komen halen. Maar dan heb ik een

goede schuilplaats. Ik kruip dan onder de hoofdkussens

van de meisjes. Daar zullen ze niet zo gauw zoeken. 's

Nachts zijn er nog granaten gevallen, maar niet zo vlak

bij. Er kwamen veel granaten over, die in Wanssum

terechtkwamen.

Zaterdag, 25 November 1944

's Nachts de hele nacht emmers met water gedragen bij
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Gerards. Niet veel geslapen. Maar we wilden niet kla-

gen. De jongens moeten maar goed binnen blijven, want

ze moeten werken voor de Moffen. Het is veel te

gevaarlijk en vreselijk weer. Hier heb ik er niet zoveel

last van en ga nu gauw naar de dokter.

Hij zegt, dat ik niet mag werken, want ik heb zoge-

naamd bloedvergiftiging. Ik ~ dus van het werken af.

Vandaag vallen er nogal granaten, dan maar gauw de

kelder in. Moeder is steeds boven, want die moet koken

en dat gaat niet vanzelf. Weer veel granaten. Moeder en

ik halsoverkop de kelder in. We kregen al wat water in

de kelder. We moesten een verhoging hebben. Maar hoe

moet dat nu? We zullen nog maar wachten tot morgen.

Wie weet, verandert het nog wel. Elke dag wat anders.

Wat zal het morgen weer zijn? In ieder geval: elke dag

ellende! Ik ging  's avonds vroeg naar Gerards. Mag was

nogal bang met oversteken. Moeder moest op de uitkijk.

Je weet maar nooit. Ze kunnen wel schieten. Na acht uur

mag je niet meer op straat zijn. 's Nachts granaten geval-

len en weer water gedragen. Het stond aardig blank. We

kunnen morgen wat langer blijven. Dan rusten we wel

weer uit.

Zondag, 26 November 1944

's Morgens ging Mag eerst naar huis om te zien of het

veilig was. Er werden weer jongens opgepikt om te gra-

ven. Even later kwam ze aan het kelderraam zeggen, dat

ik kon overkomen. Thuis moest een verhoging in de kel-

der gemaakt worden. We konden het water niet meer

tegenhouden. Een stuk van de bühne in de zaal afgebro-

ken. Daar werd een vloer van gemaakt. De familie kon

daarop gaan zitten. We moesten oppassen voor de grana-

ten. Maar we hadden het gauw voor elkaar. Lopers en

matten erop, voor de koude langs de kanten. Een klein

tafeltje in het midden en zo zaten we weer gezellig bij

elkaar.

's Middags gingen we naar Derks. Daar hadden zij het-

zelfde gemaakt We zaten daar goed en wel in de kelder

of daar floten de granaten weer rond. Als we weer buiten

kwamen, waren ze bij van Gellecom, naast ons, de zijge-

vel ingeslagen.

's Morgens moest ik bij Derks (timmerman) nagels

halen. Twee soldaten hielden mij aan en wilden mij laten

graven. Ik had mijn arm in het verband en had een

bloedvergiftiging (bijna genezen). Ik zei, dat, als ze mij

niet geloofden, dat ze maar mee moesten gaan naar

Dokter van Bracht. Toch wilden ze, dat ik meeging om

te graven. Ik zei ook nog, dat ik Verwalter was op 't

Wellsmeer. Ze lieten mij gaan en ik had ze weer aardig

bij de neus. 's Avonds weer naar Gerards. Ze hadden ook

een verhoging gemaakt in de kelder. Maar we moesten 's

nachts toch water dragen. Wel honderd emmers!

Maandag, 27 November 1944

Ik was weer naar de ontginning. Daar kregen we ook

inkwartiering. Er stonden vlakbij vier stukken geschut.

Het was een heel gedoe. Math Linders van de Kamp was

er ook. Hij kon op de Kamp niet meer blijven.

Ik moest over de grens naar Kevelaer om zout te halen,

wat hier niet meer was. Ze hielden me aan, toen ik net

over de grens was. Ik had niets bij me. Ik zei, dat ik bij

Sunklei in Kevelaer een stuk van een motor (tractor)

moest halen. (Onzin). Ik mocht door en fietste wat ik

kon om weer gauw terug te komen. Gauw naar mijn

tante. Die huilde als een kind, omdat ze iemand van de

familie zag. Ik kreeg een heel pakket mee. Gort, haver-

mout, suiker, rijst enz. Gauw weer richting het werk.

In die tijd hadden ze de meeste bomen laten springen en

ik moest er dikwijls overheen klimmen. Vlakbij de grens

werd ik aangehouden door twee Grenswachters. Zij

vroegen naar de Ausweis. Die had ik van de

Ortskommandant voor het werk. Ik kwam goed thuis,

maar moest eerst naar het Wellsmeer naar Piet

Damming, de opzichter.

Er werd hard geschoten met granaten op de molen bij

Vink. We konden de Weezerweg niet over, maar wel

door de bossen. Wel vijf kilometer om. We waren met

een man of vijf, waaronder Jan Sijberts (vriend). Die

was erg bang en ging bijna nooit van zijn werk naar

huis. We kwamen op de weg naar de molen. Daar lagen

dode soldaten, karren en paarden. De grond brandde

zelfs. Wij weer terug door het bos richting Bosserhei.

Bij Van de Hoef de weg over. Overal rokend zand waar

de granaten waren gevallen. Ze stonden gek te kijken,

dat ik  er door gekomen was. Piet bleef in de ontginning

met Grad van Gellecom. Thuis waren ze maar wat blij

met de spullen, die ik van Tante Drika had meegebracht.

's Avonds naar Gerards en weer water dragen. 

We hadden dus maar weinig rust gehad.

Indeling van de kelder van Simons voor 's nachts en

overdag. Dag en nacht leven met 10 man in een kelder

van 3,75x 2,45 m

Dinsdag, 28 en Woensdag, 29 November 1944

Ik blijf 's morgens thuis. Ik had weer een rode streep

over mijn arm gekregen. Dat wijst op bloedvergiftiging.

Ik mocht niets meer met de arm doen en zeker geen

emmers met water dragen. De arm moest in een doek

gedragen worden. Het water moest toch uit de kelder,

anders kwam het op de verhoging. Van de Duitsers had



82

ik een slang gekregen. Als ik nu maar een pomp had,

dan konden wij het water eruit pompen. Er moest dus

toch water gedragen worden. Ik kon slecht staan kijken,

dus ik deed maar wat mee. Daarna hebben wij de pomp

van de spoelbak in het café afgebroken door de pijp af te

zagen. We konden niet de schroeven losprutsen, want de

granaten sloegen al weer in de straat. De tuinslang

gehaald en de pomp eraan gezet. En wij aan het pom-

pen, iedereen om de beurt met de hand. Want stroom

was er natuurlijk niet.

Verder de hele dag in de kelder gezeten. De granaten

sloegen overal in. De kelder schudde, want deze stond

natuurlijk in het grondwater.

Voor Gerards een pomp opgesnord bij Dokter van

Bracht. Die had er een over. Bij Gerards aangekomen,

stond iedereen te huilen.

Er was een bericht gekomen, dat Well ontruimd moest

worden. Wij moesten om negen uur weg zijn en om

twee uur zouden we door Duitse officieren over de grens

gebracht worden. We hoefden de pomp dus niet meer

aan te sluiten. Len ging het thuis vertellen en ik bij

Derks en Linders.

Natuurlijk was iedereen in rep en roer. Iedereen de kof-

fers inpakken. De zondagse kleren onder de doorde-

weekse kleren. We waren klaar en de fietsen onder de

zakken. Zo, dat ze de fietsen niet zagen.

Om acht uur kwamen de soldaten zeggen, dat we

moesten vertrekken. Bij Gerards kwamen ze met paard

en wagen om twee zieken op te halen (Zus en Thea). Ze

werden opgeladen onder de dekens en zo weggereden.

Alles wat meegenomen kon worden, ging mee. 

Iedereen at eerst de inmaak zoveel mogelijk op. Alles

opeten kon natuurlijk nooit. De hele buurt zou bij elkaar

blijven. Het was gauw anders, want iedereen liep door

elkaar. We waren allemaal goed bepakt. Mag en' ik trok-

ken de kar.

Jo, Riek en Len hadden een fiets volgepakt. Vader,

Moeder en Maria droegen kleine koffertjes, waarin geld

en papieren waren opgeborgen. Mag had drie dikke jas-

sen aan en ik twee en twee kostuums. Maar hoe door het

water te komen?

De weg stond onder water van het kasteel tot het kruis.

Wegingen maar vast naar het water, daar was het niet

zo'n drukte. In een keer allemaal het water door. Moeder

en Maria op de kar gezet. Vader de schoenen uit. Riek

en Len liepen er vast doorheen.

Wij ook de schoenen en kousen uit en er doorheen. We

waren een honderd meter het water in, toen ze begonnen

te schieten. In het water, vlak bij ons, sloegen de grana-

ten in. Het was een vuurzee. We wisten niet wat er

gebeurde. We dachten dat het einde nabij was. Angst!!

Mag kreeg iets tegen de borst en Len een grote scherf

bij zijn voeten. Liggen ging niet vanwege het water.

Doorlopen dus!!

Piet en Grad kwamen ons tegen. Ze hadden gehoord, dat

we weg moesten. We hadden nu extra hulp en maar

doorlopen. Iedereen huilde. Het was verschrikkelijk.

Toen we door het water waren, lagen Vader en Riek

langs de weg. Ze wisten niet wat ze doen moesten.

Vader kon zijn schoenen niet aan, dus nu maar zo op

weg. Zo liepen we allemaal op blote voeten, zo hard we

konden.

Om elf uur waren we aan de molen. Daar waren solda-

ten en die zeiden, dat we tot twee uur moesten wachten.

Kousen en schoenen weer aangetrokken. Vader had

gelukkig nog andere schoenen, die pasten. Die hadden

we meegenomen. Het was een drukte. Het hele dorp

stond daar bij elkaar, gepakt en gezakt.

Iedereen wilde zachtjes verder, opdat ons geluid niet

gehoord werd door de Engelsen. Anders zouden ze weer

gaan schieten.

Dat er geschoten werd door de Engelsen, kwam, doordat

de mensen veel geluid gemaakt hadden in het water.

Om half een gingen wij op ons eigen houtje verder rich-

ting de grens. Halverwege bij Pietje Peters zouden wij

dan een papiertje krijgen voor de grens. We zouden naar

Groningen of Noord-Holland gaan. Dat geloofden we

toch niet!

Zo stonden we de hele tijd in regen en kou. Ze kwamen

zeggen, dat we moesten wachten tot vier uur in plaats

van twee uur. Kleine kinderen huilden en de groten

wisten niet wat ze moesten doen van de zenuwen. Maar

bij je spullen blijven, er zat niets anders op. Zo hebben

we gewacht en gewacht, tot er een auto kwam. Die vroe-

gen naar de pastoor. Die moesten ze hebben. De pastoor

was niet zo gauw te vinden. Dat duurde een hele tijd. Na

goed drie uur zo gestaan te hebben, kwamen ze zeggen,

dat we terug naar huis konden. We geloofden het niet en

we hebben het eerst zelf nog aan de Duitsers gevraagd.

Het was waar en we konden weer naar huis.

Velen bleven buiten het dorp, die elders onderkomen

hadden.

Onze familie durfde niet meer door het water. Ze wilden

naar het huis van Maria en Len. Nou, ik ging wel naar

huis, want ik wilde niet, dat de Moffen alles weghaal-

den. Mag moest natuurlijk mee en Grad van Gellecom

ook. Mag en ik hebben de fietsen meegenomen van Jo

en Riek. Voor het water kousen en schoenen uitgedaan

en weer door het water. Door het water werd de broek

kletsnat, maar doorfietsen naar huis. De voordeur stond

open en ik dacht, dat er Duitsers binnen waren. Ik riep

door het huis of er iemand was. Maar niemand was te

zien. De tuinslang en de pomp waren nog in de kelder

en het water was tot bijna aan de verhoging gekomen. In

de keuken gekeken, daar lag alles onder de dieselolie.

De lampen lagen allemaal met de vieze pitten op tafel.

Ze hadden alles leeggemaakt. We hadden alles opge-

ruimd en een lamp klaargemaakt, zodat we tenminste

licht hadden. Daarna hadden we de schoenen aangedaan,

omdat we vergeten waren ze aan te doen. Alle deuren
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dicht gedaan. Alles stond nog open. Ook alle kasten

stonden open, maar er was niet zo veel meegenomen.

Wel een stuk spek en alles wat ik uit Kevelaer meege-

bracht had was weg. (Rot Moffen!)

Het was halfvijf voor we alles opgeruimd hadden. Ik heb

toen eerst de kelder leeggepompt, terwijl Mag de kelder

opruimde en de bedden klaarmaakte. Er zouden er nog

twee komen slapen, Harry Derks en zijn neef

Verkooyen. Ze kwamen om zes uur en we hebben ons

heerlijk ter ruste gelegd en we sliepen tot negen uur.

De volgende morgen had Grad al gepompt, want er

stond veel water in de kelder. We moeten er dus mee

doorgaan.

De kachel aangemaakt en zorgen voor eten. Maar voor-

dat dat klaar was, was het al twaalf uur. Veel konden wij

niet vinden en we moesten de kelder bijhouden. Dit was

wel voordelig, het scheelt namelijk een keer eten.

's Middags ging Grad bij anderen pompen. Ik pompte bij

ons in de kelder en Mag moest de bende opruimen.

's Avonds was alles heerlijk aan de kant en had ik bijna

al het water eruit, maar niet alles. 's Avonds had Mag

soep gekookt en piepers gebakken met een paar boter-

hammen. Grad had groente en fruit thuis gehaald. Bij

ons was alles op en wij hebben van de inmaak lekker

genoten. Daarna gelezen en gebeden. De bedden opge-

maakt, ook voor de jongens van Derks. Tot 10 uur

gewacht, maar ze kwamen niet opdagen. Ik had 's nachts

willen opstaan om te pompen, maar we hadden in een

keer doorgeslapen.

Donderdag, 30 November 1944

We hadden tot negen uur geslapen, want we hadden alle

tijd. De familie Soethof kwam aan de deur. Ze waren

door de Duitsers uit de kelder gejaagd. Ze wisten niet,

waar ze heen moesten. We hebben ze maar opgenomen.

Zolang de rest van onze familie niet thuis was.

De kachel aangemaakt en wat spek gebakken. Om

twaalf uur waren wij aan het eten. Ik zou 's middags

naar het Knikkerdorp gaan, want ik hoorde, dat de rest

bij tante Diena was. Mag had dat niet graag, maar ik

moest er toch naar toe. Bij Derks een paar laarzen

gehaald en ik zou dan langs de Grote Waay gaan, waar

niet zoveel soldaten waren. Ik wilde juist vertrekken,

toen een soldaat binnenkwam en vroeg of ik Theo

Simons was. Mag was bang, dat ze mij kwamen halen.

Maar dat viel nogal mee. Hij kwam vragen, hoe het ons

ging en had deze boodschap van moeder. Deze soldaat

was bij mijn tante en hij moest toch in het dorp zijn.

Even wat gepolst en ik ging met hem mee over de grote

weg. Met een soldaat kon dit toch geen kwaad. Ik zou

binnen een uur terug zijn. Anders was Mag bang, dat mij

iets was overkomen.

Ik moest met die soldaat nog enkele keren op de grond

gaan liggen vanwege vallende granaten. Daar aan geko-

men begonnen ze te huilen, dat ze mij zagen. Ze waren

benieuwd, wat er allemaal geplunderd was. Moeder had

de hele nacht gehuild, omdat ze niet wist, hoe het met

Mag en mij was. Ik ben even in de kelder gaan kijken.

Daar waren ze allemaal en ze wilden weer naar huis. Er

waren overal gaten van de bommen en de granaten.

Vlakbij de kelder en om het huis. Dat kwam, omdat de

Duitsers naast het huis van mijn tante een zendstation

hadden opgesteld. Daar schoten de Engelsen op. Moeder

en Vader wilden, dat ik maar gauw naar Mag terugging.

Ik nam Mag haar koffer mee.

Aan de molen gekomen, moesten de mensen ook weer

uit de kelders, om de gewonden daar onder te brengen.

Mevrouw Vink stond te huilen bij een handkar met spul-

len die naar het dorp moest. Ik moest me er maar over

ontfermen en ik nam de kar mee.

Thuis gekomen, was Mag blij iets te horen en dat ik er

weer was. Mag had het eten klaar en we hadden lekker

gegeten. Grote bonen met aardappelen en spek Het vet

was over de aardappelen gegoten. Als nagerecht hadden

wij een fles appeltjes opengemaakt. We hadden dus lek-

ker gegeten. Verder nog wat in de kelder gezeten. Later

de bedden opgemaakt. Zij, die wilden, konden vast gaan

liggen. Met Gerard van Ooyen waren we met z 'n ach-

ten. 

Toen we in bed lagen, werd er erg veel geschoten. De

soldaten, die toen we in bed lagen, werd er erg veel

geschoten. De soldaten, die met paard en wagen over

straat kwamen, zochten dekking bij ons in het portaal.

Mag was bang, dat de soldaten binnen zouden komen. Ik

was minder bang. Wat ze willen, doen ze maar.

Het kan er nog wel bij. Zo sloegen de granaten weer

overal in. Dat kwam, omdat de Engelsen het gerammel

van de karren hoorden. De Engelsen lagen toen een kilo-

meter van de Maas af.

Later zijn wij toch weer rustig gaan slapen en was de

ellende weer enige uren voorbij.

Vrijdag, 1 December 1944

We hadden lang geslapen en waren juist op, toen de rest

van onze familie binnen kwam. Ze huilden van plezier;

dat ze weer in hun eigen woning waren. Mag deed

natuurlijk mee. Ze hadden het daar niet meer uitgehou-

den. Granaten sloegen overal in.

Er waren er in de buurt van tante Dina wel duizend

gevallen. Alles stond nu door elkaar met koffers en zak-

ken, die ze weer mee teruggebracht hadden. Er werd

gauw wat te eten klaargemaakt en in de kelder weer op

de oude trant koffie gedronken (surrogaat). Daarna gebe-

den, dat Onze Lieve Heer ons goed gespaard had op de

heen en de terugweg.

De granaten floten later weer over het dorp. Een sloeg er

weer in bij van Gellecom. In het kippenhok en in huis.

Alle ruiten waren er weer uit. Later werd warm eten

klaargemaakt en we hadden goed ons best gedaan! In de

kelder wat gekheid gemaakt. Zo was de ellende even

vergeten. Piet Vis was nog bij Vader en Moeder geweest,

maar hij ging weer terug naar de ontginning. Daar voel-

de hij zich veiliger. 's Avonds om halfnegen naar bed en

hadden verder een goede nachtrust.
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Zaterdag, 2 December 1944

's Morgens geslapen tot halfacht, in de kelder.

De Duitsers hadden het bruggenhoofd aan de overkant

opgegeven. Ze waren teruggetrokken tot deze kant van

de Maas. Ze hebben de meeste boerderijen aan de over-

kant in brand gestoken. Hier lag de hele straat vol met

prikkeldraad. Dat hadden ze meegebracht. Op straat

waren niet veel soldaten te zien. Zeker zijn ze bang, dat

de Tommy's op hen zouden gaan schieten. Die waren

nog geen 200 meter van ons vandaan. Jammer, dat de

Maas ertussen zit, anders waren wij vrij.

's Middags kwamen toch weer karren, die de draad

ophaalden. Ze pompten de kelder leeg met de brand-

spuit. Dat ging van huis tot huis. Later ontdekten wij,

dat de soldaten ook nog aan het rommelen geweest

waren. Ze hadden verschillende deuren open gebroken,

maar tot nu toe is niets vermist. Vanmiddag hebben wij

rustig wat tabak gesneden en sigaren gemaakt. De pomp

in de kelder was stuk en we moesten die repareren. We

zullen wachten tot morgen. Het water komt in een nacht

niet zo hoog. De Maas valt gelukkig weer. Ze zitten alle-

maal te handwerken: Het is rustig en men hoort niet

veel, wel uit de richting van Goch Kleef, ze zijn schijn-

baar daar aan het vechten.

Zondag, 3 December 1944

's Morgens konden wij in bed blijven. Naar de kerk kon-

den wij toch niet, omdat de kerk stuk was en de kelders

vol met water stonden. We moesten nog steeds pompen,

want het water bleef nog komen. De pomp moest eerst

gerepareerd worden, maar dit was gauw gedaan, want er

zat een lucifer tussen de kleppen.

We mochten ons niet voor de deur laten zien. Dan had-

den we kans opgepikt te worden. We waren niet bang

voor spitten, maar wel bang dat ze ons zouden meene-

men naar Duitsland. Ik was niet zo best in orde en ging

bij het fornuis zitten. Mag ging 's middags naar Gerards,

ik had geen zin. 

De Tommy's waren gisteren aan de Maas geweest en ze

hebben met granaten geschoten. De Duitsers blijven in

het dorp achter de huizen en durven zich niet aan de

Maaskant laten zien. De molen is vandaag weer bescho-

ten. Er zijn een paar wieken af en veel huizen bescha-

digd.

's Middags viel bij ons de derde granaat, bij de keuken.

Alle ruiten waren weer stuk. We hoorden 's avonds goed

het frontgeschut in de verte. De geruchten gingen, dat

tussen Venlo en Reuver een neveldak lag. Dus is er weer

hoop.

Maandag, 4 December 1944

We hadden tot negen uur geslapen. We waren 's nachts

allemaal wakker geworden, omdat vader niet goed was.

We ontbeten maar weer eens in de keuken. De meesten

vluchten weer de kelder in, want de granaten suisden. Ik

was even in de tuin en zag ze inslaan kort bij de molen.

Ik zei maar niets, want anders stond weer alles op stel-

ten. Ze willen dan de kelder niet meer uit. Het bonsde de

hele morgen. De jagers kwamen heel laag over.

Tegen twaalf uur kwam toch het goede schot en stortte

de molen in elkaar. Jammer, dat Well ook dit weer verlo-

ren heeft! Op de Rijksweg kon je niet meer komen, want

dan schieten de Tommy's. Die zitten nu bij Blitterswijck

aan de Maas. Len was naar huis geweest en had bijna

een halve koe meegebracht. We kunnen dus voor uit met

het eten, wat tot nu toe nog wel gaat. Harry Derks kwam

buurten en was blij, dat hij even thuis weg was. Hij zit

daar ook de hele dag binnen. Verder geen nieuws.

's Avonds hebben wij nog gekaart om vader op andere

gedachten te brengen, zodat hij niet zo veel aan de oor-

log zit te denken.

's Avonds na de Rozenkrans gebeden te hebben, gingen

wij weer rustig slapen, na eerst wat verteld te hebben.

Dinsdag, 5 December 1944

's Morgens wilden wij de verhoging uit de kelder doen.

Maar het water was nog te hoog gekomen. Het moest

nog wachten. 's Morgens kwamen veel vliegtuigen over,

die naar Duitsland gingen voor bombardementen. We

zaten de hele morgen in de kelder.

's Middags heb ik weer ruiten ingezet in de keuken, mis-

schien wel van korte duur. Ik had nog steeds verband om

mijn arm. Als de soldaten kwamen, had ik bloedvergifti-

ging en hoefde ik niet mee. Ik ben met Mag naar

Gerards geweest. Er vlogen veel granaten over richting

WelIerlooi. Bij de boeren haalden ze alle koeien weg en

was het met de melk voorbij. 's Avonds nog wat gekaart,

waarna we gingen slapen.

Woensdag, 6 December 1944

Sinterklaas was niet gekomen, want zijn paard was

gevorderd.

Ik ging 's morgens naar de dokter. Ik had iets aan mijn

onderlip. Daar had ik mij voor drie weken gebrand of

liever gezegd, Mag had dit gedaan met een sigaret. Het

was aan het zweren en ik kreeg er zalf voor. Daarna ging

ik naar Koppers en ik heb nog eerst bij onderwijzer

Schreurs de kelder leeggepompt. Ik kreeg bij de kapper

(koster) nog een vooroorlogs pakje shampoo voor

Magda. Het haar moest ze wassen. Mijn tante uit

Kevelaer, waar ik al die spullen had gekregen, moest

evacueren over de Rijn.

De kerk van WelIerlooi was vandaag totaal kapot

geschoten en met de grond gelijk gemaakt. Moeder was

voor mij naar Gerards geweest voor een trui. Het was

gelukt.

De Maas was weer zeven centimeter gestegen. De ver-

hoging moest blijven zitten. Het regent nog steeds.

Soldaten komen niet veel meer door de straat. Ze zijn

bang beschoten te worden. We zijn weer tabak wezen

snijden bij Derks en we rookten weer volop. De pastoor

mocht weer in zijn eigen huis, maar hij had niets te mis-

sen. Ze hadden in alle groente en vetpotten hun behoefte

gedaan. (Varkens!!!) Er werd verteld, dat in Venlo straat-

gevechten plaatsvonden. Dit werd niet zo geloofd.

Verder niets bijzonders.
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Donderdag, 7 December 1944

Het was 's morgens weer slecht weer. De Maas was weer

gestegen. Het water van het dak was doorgelopen tot in

de kelder. Er was een groot gat geslagen in het dak. Een

granaat lag nog op het dak. Ik verveelde mij en begon

met tekenen.

Hay Derks kwam mij vragen of ik bij hen een ruit wilde

inzetten. Moeder, Riek, Mag en Jo waren buurten bij

Gerards. Ik ging naar Derks en heb na mijn werk nog

wat zitten kletsen. Mag en Riek kwamen ook nog en

bleven zitten, toen ik naar huis ging. Op straat hadden

de soldaten prikkeldraad neergelegd en dachten dat dit

zo zou blijven liggen. Later werd het weggetrokken tot

bij het veer. We durfden dit niet, voor het donker was.

Mag, Riek en Marie Derks waren op straat en probeer-

den over het prikkeldraad te springen. Opeens begonnen

de Tommy's met granaten te schieten. Ze hadden

gehoord, dat de Duitsers met draad door de straat sleep-

ten. Verder zaten we weer de hele avond in de kelder. 

Eten, drinken, kletsen en de bedden opgemaakt voor het

slapen. De Duitsers waren bij de Maas versperringen

met prikkeldraad aan het leggen.

Vrijdag, 8 December 1944

Len en ik gingen 's morgens pannen hangen. Het lekte

overal door. We moesten dit ook doen, waar de granaat

lag. Dat ging niet zo makkelijk, omdat de pannen dan op

de granaat zouden rusten. Aan soldaten, die door de

straat kwamen vroegen wij of zij de granaat van het dak

wilden halen. Dat durfden ze niet. Len en ik hadden

pijn, dat we de granaat niet direct gepakt hadden. Maar

de familie wilde het nu niet meer hebben. Ik heb er toen

een stuk hout over gestoken. Het werd donker en wij

moesten weer de kelder in. Door de Oranje zender was

gezegd, dat tussen Geleen en Mook binnen enkele dagen

bevrijd zou zijn.

's Avonds stond het dorp in het licht van de Engelse

schijnwerpers. Verder deze dag veel Tommy's over

gevlogen. De rest hetzelfde als de vorige dagen.

Zaterdag, 9 December 1944

's Morgens moesten wij om zeven uur op. Wij moesten

naar ons naast bij Wolbertus. Daar werd de communie

uitgereikt aan Vader, Moeder en de rest. Len bleef thuis,

want die had een stijve nek gekregen. Daarna ben ik

naar de veerman gegaan om aan Martin te vragen (hij

was in dienst geweest) of het kwaad kon, als ik die gra-

naat eraf haalde. Hij raadde mij het af.

Verder moest ik naar Soethof ruiten inzetten. Gelukkig,

dan was ik thuis even weg.

Ik heb Mag wat geplaagd.

Het was middag en ik ging naar de kapper om mij te

laten scheren. Ik moest achterom, anders konden de

Engelsen mij zien aan de overkant en zouden ze mis-

schien gaan schieten. Bij de kapper kreeg ik scheer mes-

jes en zeep, en voor Mag thee. Die drinkt nog steeds

geen koffie.

Ik ben in de kerk gaan kijken, waar ik niet goed in kon

komen. Er waren nog een paar soldaten, die iets wilden

"organiseren", denk ik.

Het orgel was helemaal stuk, het dak lag bijna helemaal

open. De beelden stonden nog op de consoles, wat

eigenlijk niet te begrijpen was. Het beeld van de Heilige

Maagd was beschadigd. Alles lag door elkaar in de kerk.

Ik heb de zangboeken meegenomen. Hopelijk kunnen

wij die later nog gebruiken. De altaren en preekstoel

waren nog onbeschadigd.

Thuis gekomen, moest ik weer bij Gerards komen. Ik

moest daar weer pannen gaan hangen. Daarna heb ik mij

goed gewassen, want het was zaterdag.

's Avonds waren we niet in de kelder. We zaten over

vroeger te vertellen. Zo ging de avond goed voorbij.

Moeder was bezig met mijn nieuwe trui en Mag was

bezig met openwerk te maken in zakdoekjes. Mijn neef

was vanmiddag hier en hij vertelde, dat zijn broer in het

ziekenhuis in Kevelaer lag met difteritis. Jan en Piet

sliepen daar ook 's nachts. Ze waren er in de kost. Ze

zouden vanavond komen, maar we hebben niemand

gezien. Om negen uur werd het wolletje opgemaakt en

weer naar bed. Wachten op de volgende dag en wat

komen zou!

Zondag, 10 December 1944

We hoefden 's morgens niet zo vroeg op. We konden

toch niet naar de kerk. We konden ook niet naar buiten.

We moesten oppassen voor oppikken. Om tien uur kwa-

men mijn neef en Piet. Ze hebben hier gegeten. Na het

eten zijn wij gaan kaarten. Er kwam iemand aan de deur.

Het waren Duitsers en die zochten werkvolk. Wij stoven

weg.

De Duitsers waren met zeven man en waren gauw ver-

trokken. Moeder had tegen de soldaten gezegd, dat ze

maar een zoon had. En die werkte in Duitsland. We

waren weer aan het kaarten, toen een soldaat achterom

kwam. Wij vlogen naar achteren. 

Hij keek door het keukenraam, maar zocht schijnbaar

wat anders. Hij vroeg nergens naar. Wij gingen weer

verder met kaarten en hebben niemand meer gezien. Jan,

Piet en mijn neef gingen om 4 uur weer weg. We gingen

wat later eten, waarna drie Rozenkransen gebeden wer-

den. Na nog wat vertelt te hebben, gingen wij naar onze

verblijfplaatsen in de kelder.

Maandag, 11 December 1944

's Morgens ging ik naar de ontginning. Ik kwam aan de

molen, waar ze weer stonden om werkvolk op te pikken.

Ze hadden al een hele boel mannen te pakken.

Ik fietste maar hard door. Ze hielden mij niet aan.

Onderweg in de richting Bergen werd een aanval van

vliegtuigen gehoord. Ik bleef de hele dag daar, want als

ik nu terug zou gaan, kon ik wel eens opgepikt worden.

Om vier uur ging ik terug. Vlakbij de molen hadden ze

jongens aangehouden. Een soldaat hield mij ook aan. Hij

zei, dat ik moest wachten. Maar juist op een hoek fietste

ik weg, zo hard als ik maar kon. Op de Kasteellaan

waren ze de dikke bomen aan het afzagen voor de ver-

sperring. Ze zouden de weg ook nog laten springen.
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Thuis gekomen waren ze weer blij, dat ik terug was. Ik

zou eigenlijk weer direct teruggekomen zijn.

We waren juist aan het eten, toen er een harde slag

kwam. De kalk viel van het plafond bij mij in de koffie.

Natuurlijk iedereen de kelder in. Daarna nog twee harde

slagen en het regende stenen op de daken. Weer de kel-

der uit en zitten kletsen in de keuken. De meisjes zaten

te handwerken en breien. Ik bracht mijn tijd door met

tekenen. Om 10 uur zakten wij weer in de diepte en slie-

pen vrij gauw in. In de verte hoorden wij het geschut

van de fronten.

Dinsdag, 12 December 1944

We waren goed en wel op, of de granaten floten weer.

Iedereen zat weer stil in de kelder. Vader moest een paar

schoenen maken, maar durfde het niet. Het was voor

buurman Driessen. Dus ik moest het maar doen.

's Middags met eten zaten Vader, Moeder, Maria, Jo en

Riek in de kelder. Mag, Len, Anna, Gerard, Bertus en ik

waren boven. We baden de rozenkrans boven, de rest in

de kelder. De Duitsers hadden voor de ingangen en tui-

nen, waar je de Maas kon zien, rieten matten gezet.

's Middags zat ik te tekenen, de rest zat te handwerken.

Harry Derks was er ook nog.

's Avonds had iedereen boven gegeten en gebeden. We

gingen vroeg naar bed.

Woensdag, 13 December 1944

Ik was het laatste op, om kwart voor negen. Gauw opge-

staan, ik moest nog ontbijten. De rest was bijna klaar.

Mag, Moeder en Riek waren aan de was en Jo en Maria

waren aan het poetsen. Grad en ik gingen messen slij-

pen. Weer thuis gekomen, wilde ik met het dagboek

beginnen, toen meneer pastoor kwam om te vragen de

spullen uit de kerk te halen en hier in de zaal te zetten.

Nou, dat moest gebeuren en we moesten het maar erop

wagen niet gepakt te worden. Nico Kwanten en ik gin-

gen naar de kerk om een uur met ladders, om de beelden

van de muur te halen. We begonnen met Hubertus, de

dikste. Die woog wel honderd kilo. De gipsen beelden

lieten wij staan. Ze waren al aangetast door de regen. De

houten beelden hadden veel waarde. Het ging nogal vlug

en we kregen nog hulp van Sjang Jacobs (Sjang van

Son).

We haalden alles wat goed was uit de kerk. Beelden,

kroonluchters en alles wat los zat ging mee. Alles werd

weggedragen door de meisjes. De jongens konden zich

beter niet laten zien. Mag, Jo en Jo Derks waren ook aan

het werk. Over de Hoenderstraat, door de tuin, naar de

zaal. Door de Grote straat kon niet. De soldaten waren

aan het graven op het kerkhof en ze hadden hun behoef-

te gedaan in de sacristie (viezeriken). Als aandenken

nam ik nog het hoofd mee van Maria (gips). Thuis stond

alles vol. De hele kerk was thuis! Len was naar huis

geweest om spullen uit de grond te halen. Alles was nat.

In het meeste goed was het vuur gekomen. Het was alle-

maal nieuw. Maar niet getreurd, ze hadden nog alles.

Duizenden enveloppen met schrijfpapier waren nat en

moesten gedroogd worden. Verder 's avonds thuis geze-

ten en we gingen vroeg naar bed. Jo en Mag waren erg

moe van het lopen en de lamp brandde niet. Deze dag

was vrij rustig verlopen. Niet veel vliegtuigen en grana-

ten.

Donderdag, 14 December 1944

Ik had niet veel geslapen. Ik was de laatste dagen niet te

best. Moe en zenuwen van alle ellende van de afgelopen

dagen. Mag en Riek waren de was aan het spoelen. Len

en ik waren bezig met de vloer los te breken. We zijn er

later mee gestopt, want alle planken braken stuk. We

wilden de spullen van Maria eronder duwen.

Later kwamen we op het idee, het bij de spullen te

duwen, die we al eerder begraven hadden. We moesten

alleen wachten, tot alles droog was. Bij van Gellecom

werd het varken geslacht, want die werden overal weg-

gehaald. Er kwamen weer soldaten en die moesten alle

mannen van 16 tot 60 jaar opschrijven. Ik ging gauw

met moeder bespreken, dat ik nog in Essen was, en dat

vader 63 jaar was. Len en ik maakten een schuilplaats

met de kleerkast ervoor. Zo zaten we veilig en niemand

kon het zien. Len was zijn licht vergeten en ik ging het

halen. Ik kwam Moeder tegen en die zei, dat ik vlug

naar boven moest.

De Duitsers zaten in de keuken. We konden niet snap-

pen, hoe die binnen gekomen waren. Later hoorden we,

dat ze gelijk met de kapelaan waren binnengekomen

(sufferd). Moeder had het goed in orde gemaakt, maar

wij mochten ons niet op straat laten zien.

Diegene, die zich opgaven, kregen een groene kaart.

Daar waren wij niet gek op. Wie weet, waar dat voor

zou dienen. Mij konden ze toch niet mee krijgen, want

ik had een Ausweis voor de ontginning. 's Middags heb-

ben Mag en ik de kano verstopt.

We waren bang dat ze die zouden weghalen. Alle schil-

derijen, ook van het café, van de muren gehaald en zo

opgeborgen, dat ze niet stuk zouden gaan.

's Avonds hebben we samen in de oude Illustraties zitten

kijken. Mag zag graag plaatjes van Den Haag, Rijswijk

en omgeving. In gedachte was ze dan weer even thuis.

Om tien uur weer naar bed. We hebben wat gelachen en

Mag moest de wacht aangezegd worden dat ze ging sla-

pen. Ze droomde 's nachts dikwijls, dat ze thuis was.

Verder geen nieuws vandaag.

Vrijdag, 15 December 1944

's Morgens vlogen de granaten weer en sloegen bij ons

naast in de tuin. Vader was:net even achter en vluchtte

weer gauw de kelder in. Hij was zo bang als een wezel.

Later zaten wij bijna allemaal in de kelder. Behalve

Moeder, Mag, Len en ik. Wij schilden de aardappelen,

zodat we 's middags tenminste te eten hadden. We aten 's

middags allemaal boven. Het was even rustig. Mag ging

's middags naar Derks om kousen te stoppen. Later ging

ik er ook naartoe om tabak te snijden. Moeder moest

eerst uitkijken, of er geen soldaten waren. De granaten

floten weer over en vielen aan de overkant van de Maas.

Hieraan waren wij al gewend. Om vier uur ging ik naar

huis. Mag kwam even later en was klaar met kousen
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stoppen. Mag en Jo Derks stopten steeds de kousen voor

de familie Linders, waar ze acht kleine kinderen hadden.

's Avonds heb ik zitten tekenen, de meisjes waren aan

het stoppen en verstellen. Moeder en Riek werkten aan

mijn trui, die bijna klaar was.

's Nachts begon Grad te stampen in bed en zei, dat hij

een beest zag op de keldertrap. Maar het bleek, dat hij

zichzelf zag. De schaduw van zijn voeten op de kelder-

trap. Dat was natuurlijk lachen.

Zaterdag, 16 December 1944

We hadden 's morgens geslapen tot bijna tien uur.

We hadden tijd genoeg. Na het ontbijt de bedden weer

opgeruimd, en later achter het washok. Het zag er zo uit.

Mag kwam mij later helpen en we hebben al het hout,

wat buiten zat naar binnen gedragen. We waren bang,

dat de soldaten het zouden meenemen. Toen alles klaar

was, werd vader erbij gehaald door Mag. Mag zei tegen

hem, dat hij de houtjes daar moest hakken. Dan werd het

niet meer vuil. Vader moest natuurlijk lachen of liever

gezegd, wij allemaal, die erbij waren. Len was bezig een

klok, die hij gekregen had, mooi in orde te maken. 's

Middags kwam Jan en hij was op de Kamp geweest. Hij

moest er soms gaan liggen, want er vielen granaten. Hij

bleef tot zondag. We hebben wat verpolitiekt, verder was

er niet veel nieuws. Alleen Wezel zou bevrijd zijn. Een

broer van het meisje van Jan was gesneuveld en hij

moest daar naar de uitvaart. 's Avonds gebeden en een

Noveen voor Kerstmis en gaan slapen.

Zondag, 17 December 1944

's Morgens weer lang geslapen. Vader was naar de kel-

derkerk. Velen waren er niet vanwege het water. De hele

morgen volop granaten en er vlogen ook weer Duitse

vliegtuigen (Stukas).

We dachten, dat er iets zou gaan gebeuren.

's Middags onder het eten vluchtten de meesten de kel-

der in. De rest at boven rustig door. Er was een aanplak-

biljet in het dorp opgehangen, dat alle mannen zich

maandag morgen moesten melden bij het kasteel. Wij

moesten ons dus koest houden.

Ik had een plan gemaakt, dat met algemene stemmen

werd goedgekeurd. In de zaal werd een luikje gemaakt

in de vloer. Door het beton geslagen en het zand eruit Zo

konden Len en ik ons verschuilen. Len, Moeder, Mag en

ik aan het zand sjouwen, en we hadden een gat zo groot

als een autocabine. We zaten er netjes in. Tot zover alles

gemaakt voor het donker en de rest was voor de volgen-

de dag. Maria had intussen het eten klaargemaakt en we

konden zo beginnen, nadat we ons eerst gewassen had-

den.

's Avonds wat gekaart en zo was de zondag weer voor-

bij. Ik ben toch nog op straat geweest deze dag. Ik moest

met Jan naar Gerards voor een paar zwarte kousen. Die

kregen wij ook direct. Jan ging 's middags om vier uur

weg en ging met Piet naar tante Dina. 

Maandag, 18 December 1944

We stonden 's morgens toch wat vroeger op. We moesten

oppassen voor de soldaten: Die zouden wel eens kunnen

komen kijken. Maar dat viel mee. Na het ontbijt moest

ik eerst cokes kloppen, wat niet zo'n mooi werk is. Maar

het moet toch. Moeder was bezig met worst maken voor

van Gellecom. Het varken moest toch aan de kant. Mag

ging aardappelen schillen, want dat moest gebeuren..

Hay Derks kwam zeggen, dat het niet waar was, wat hij

zondag was komen zeggen en dat de Tommy's in Arcen

over de Maas waren.

Hier gaan 's nachts de Duitsers nog de Maas over om

krijgsgevangenen te maken. Dan krijgen ze zes dagen

verlof. Over Venray wordt verteld, dat de Duitsers daar

zondagavond gebombardeerd hebben. Maar, moet men

dat geloven? Len en ik maakten de schuilplaats klaar

met kussens er in. Zo konden wij zacht zitten. Als wij er

's nachts in zouden moeten, moest Mag of Jo gauw mee,

om er een bidstoel op te zetten. Dan zagen ze het luik

niet. Later gingen wij boven wat rommelen. Ik zag, dat

iemand over de weg liep aan de overkant. Waarschijnlijk

een Tommy. Als je zoiets ziet, komt het je toch te boven,

dat je daar niet kunt zijn, slechts op een paar honderd

meter van hier. Mag stond even achter het huis en zag,

dat Duitse vliegtuigen overkwamen en dat ze iets gooi-

den bij het kasteel, waar Duitsers lagen. Mag was van-

daag nogal stil. Bij Derks hadden ze tegen haar gezegd,

dat de oorlog nog niet zo gauw voorbij zou zijn. Ze zat

natuurlijk aan thuis te denken, maar dat gaat wel weer

over.

De roeiboten met buitenboord motoren liggen bij Derks

in het straatje en de jongens daar durven niet meer naar

buiten te komen. De soldaten zitten bijna de hele dag in

de buurt bij die boten. Deze soldaten waren bij ons inge-

kwartierd, voor in het kleine kamertje. Twee Duitsers en

een Oostenrijker (spionnen, die 's nachts over de Maas

gingen tot Oostrum toe). Uit Geijsteren brachten ze een

officier mee als krijgsgevangene. Ze hadden de wacht

overrompeld Ik kreeg een pijp, die ze van deze soldaat

hadden afgenomen.

's Avonds moesten we nog drie Rozenhoedjes bidden

met twee Novenen. We hadden de hele dag nog niet

gebeden. 's Avonds zaten Moeder en de meisjes nog te

stoppen. De rest zat te plagen en te praten. Verder

moesten Moeder en Mag de bedden opmaken. Daarna

gingen wij slapen.

Dinsdag, 19 December 1944

's Morgens na het ontbijt gingen Mag en ik aardappelen

schillen. We waren net bezig, toen er iemand aan de

deur kwam.

Jo kwam aangelopen en ze zei, dat er soldaten waren.

Len en ik als de donder weg, de kelder uit, de zaal in en

onder de grond. Riek schoof de bidstoel erop. Even later

zaten wij rustig een sigaretje te puffen. Later kwamen ze

ons weer vrijmaken.

Ze zeiden, dat de soldaten de voorkamer vorderden en
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wij deze moesten ontruimen. Wat nu?

Vader was bang en hij zei, dat wij ons maar moesten

melden. Dat nooit, zei van Speijk, dan maar liever de

lucht in!! We gingen weer de keuken in. We waren er

weer goed en wel, toen ze weer terug kwamen. Wij weer

terug, niet het gat in, maar het washok. Erger was, dat de

soldaten achterom kwamen en wij moesten weer verder

vluchten. We gingen naar onze buren Wolbertus en we

gingen daar lekker bij de kachel staan. We stonden nog

geen tien minuten, toen er bij Wolbertus achterom ook

soldaten kwamen. Wij weer weg, naar boven en we

stonden te luisteren. Ze vroegen daar ook om een kamer.

Maar ze vonden het bij ons schijnbaar beter, want ze zijn

er niet meer terug geweest. De vrouw des huizes kwam

ons waarschuwen, dat ze weg waren.

Moeder had intussen gezegd, dat Len het in zijn nek had

en ik had roodvonk en bloedvergiftiging. Moeder wi t

over I w t op te vinden. Ik ging later naar haar toe om te

-spioneren, of ze erbij hoorden, die mannen ophaalden

voor te spitten. Maar daar hadden ze niets mee te

maken. Dat was goed voor ons. Ze vroegen aan Len, of

hij erg vee] pijn had. En daarom jankte hij af en toe

maar van de pijn in de nek.

's Avond is kwamen ze bij ons zitten. Ze vertelden, dat

ze 's nachts over de Maas gingen om kabels door te

knippen bij de Tommy's. Ze waren maandag teruggeko-

men. Ze hadden 38 uur in een huis gezeten in' een dorp

aan de andere kant, waar de Tommy's gewoon langs

kwamen.

Ze moesten nu weer weg en ze hadden twee uur nodig

om 2 kilometer te lopen. Ze bonden zakken om de

schoenen en liepen dan enkele passen om de beurt, zo

dat ze niet te horen waren. 's Avonds wat later naar bed

want we konden de soldaten niet wegjagen.

Woensdag, 20 December 1944

's Morgens stonden wij om negen uur op. De soldaten

waren nog niet terug. Om zes uur zouden ze weer terug

zijn. Een soldaat, Gooter geheten, 18 jaar Oostenrijker,

was nog hier en was bang, dat de twee anderen niet

terugkwamen.

Uiteindelijk om 10.30 uur kwamen ze hals over kop

terug. Ze waren goed en wel binnen. Ze hadden niet veel

kunnen doen aan de Wanssumse kant.

Even later begint het met granaten van een pantserwa-

gen. Ze hadden de soldaten bemerkt en nagezeten. Het

knetterde overal.

De stukken vlogen bij ons door de voordeur. Stukken

ijzer en splinters kwamen in de gang. Als iemand in de

gang geweest was, was hij nu morsdood. De soldaten

zaten ook al in de kelder. Het was natuurlijk allemaal

voor hen bedoeld geweest. Hun motorboot was stukge-

schoten. Achter in de straat waren de daken er weer af.

De vrouw van Krebbers was zwaar gewond. De herse-

nen waren geraakt en ze kon niets meer zeggen. Ze werd

met paard en wagen naar het ziekenhuis gebracht in

Duitsland. In Venlo kon men niet meer komen.

's Middags met het eten zat de helft in de keuken. Ik

ging 's middags stiekem naar Derks. Ik heb daar wat

gezeten en thee gedronken. Ik wilde juist gaan toen er

weer granaten vielen in de Grotestraat en op de

Kasteellaan. Het duurde niet zo heel lang en daarna was

het weer rustig. Toen ik thuis kwam zat iedereen nog in

de kelder. Later gingen ze er uit. Er was geen gevaar

meer. 's Avonds zaten we rustig in de kelder en keuken.

Het was lekker warm.

Donderdag, 21 December 1944

Mag en Jo gingen naar de mis bij Kappers in de kelder.

Ik sliep nog, toen ze weer thuis kwamen. Daarna aardap-

pelen schillen met Mag. Maria en Jo deden het werk in

huis. Mag was later achter bezig en had de lange broek

aan, want Moeder moest haar rok uitwassen. Voor het

eten twee Rozenhoedjes gebeden, dan hadden wij

's avonds niet zolang werk. Ik heb nog wat hout gehakt

en cokes geklopt. Vader en Len waren de kelder lager

aan het maken, want het water was bijna uit de kelder.

Vrijdag, 22 December 1944

's Morgens weer hetzelfde: ontbijten, aardappelen schil-

len enz. De soldaten waren blij, dat de Maas zakte. Ze

konden er dan niet meer door vanwege de prikkeldraad-

versperring. Mag moest haar spullen opstrijken en de

overhemden van Jan en Piet. Het was gauw middag,

want we waren de laatste dagen vrij laat op.

Len ging 's middags naar Derks, maar moest even later

terugkomen, want wat was er? Ik ging ook even naar

Derks. Daar even gezeten en weer vlogen de granaten.

Vlug de kelder in. Ze sloegen kort bij in. Opeens een

geschrei van een vrouwspersoon. Wat akelig klonk dat.

Marie Derks ging de kelder uit om te kijken en of we

konden helpen. Lei Koppers riep, dat we daar moesten

blijven, omdat de granaten bleven vallen. Dus terug de

kelder in. Even daarna was het rustig en wij er weer uit. 

Bij Janssen op de hoek richting Pastorie hoorden wij, dat

een jongen van 15 op slag dood was en een vrouw

zwaar gewond. Gauw naar huis. Ik moest toen bij de

coöperatie (bakker) nog een brood halen.

Daar hoorde ik dat de jongen en de vrouw in de kamer

lagen. De vrouw moest op een brancard. Ik dacht te hel-

pen maar er waren genoeg soldaten, die het deden. Ik

ging weer naar huis. Kort langs de huizen. Elk moment

konden er weer granaten vallen. Ik was net binnen, toen

het weer begon. De ziekenzuster kwam binnen rennen

om de kelder in te vluchten. Wij ook, met de soldaten.

De soldaten hadden de vrouw op straat staan. Ze was er

nog afgevallen tussen het prikkeldraad. Intussen was ze

er weer opgelegd. Ze was natuurlijk dood. Het waren

moeder en zoon, familie van Piet Thiessen. Er vielen

heel veel granaten. De zuster bad de Rozenkrans en de

soldaten baden volmondig mee, om er verder ook goed

vanaf te komen. Het duurde zo'n half uur en daarna was

het rustig.

De soldaten en de zuster namen de draagbaar met de

vrouw mee naar het klooster. Er waren nog meer gewon-

den: een kind met een been eraf, een vrouw zwaar
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gewond, en nog twee kinderen gewond.

's Avonds in de kelder nog koffie gedronken. Mag en ik

waren boven. In de kelder was het koud. Verder in de

kelder nog liggen praten tot de soldaten naar de overkant

gingen. Het vroor deze nacht.

Zaterdag, 23 December 1944

's Morgens was het tamelijk rustig. Alles werd wat opge-

poetst, omdat er drie zondagen aankwamen. Af en toe

werd er hard geschoten. De bangen vluchten dan de kel-

der in. De meisjes moesten zich wassen in de kelder. Ze

konden anders niet vluchten, wanneer ze de kelder in

moesten. Ze namen jassen mee, die ze aan konden trek-

ken, wanneer anderen en de kelder in moesten. 's

Middags vielen er granaten richting de grens. 

's Avonds kwamen de soldaten zeggen, dat zij weg

moesten.

Ze gingen naar hun luitenant, en die zei dat ze mochten

blijven. Ze waren blij, want ze waren hier graag. En wij

waren blij, dat er nu geen anderen kwamen. Na gebeden

te hebben, zijn we rustig gaan slapen.

Zondag, 24 December 1944

's Morgens kwam Hilde Vrede, de vriendin van Riek. Ze

gingen bij het kasteel kijken. Ik ging mee om daar wat

glas uit de ramen te snijden. Anders namen de Duitsers

het glas toch mee. We hebben daar overal rondgekeken.

Alles was vernietigd. Alle spiegels, schoorsteenmantels,

vloeren uitgebroken, verschrikkelijk, alles vernield. En

dan te denken, dat het kasteel van een Duitser was, Dr

WoIters uit Düsseldorf.

We wilden gaan, maar moesten wachten, want in het

dorp sloegen de granaten in. Thuis gekomen bleek, dat

bij Derks een granaat op het dak gevallen was. Er was

een groot gat. Ze vroegen ons of wij over de Kasteellaan

waren gelopen. Maar we waren door de wei gelopen. Ze

zeiden, dat daar mijnen lagen. We hadden er niets van

gemerkt. Veel bomen bij het kasteel hadden zij omge-

zaagd als versperring, en ertussenin lagen de mijnen.

Dat zei men tenminste.

Ik ging 's middags naar Gerards. Mag ging niet mee. Ze

voelde zich niet zo best. Ze had erge last van haar

wintervoeten.

De soldaten hadden veel gekregen voor de Kerst en

kwamen twee borden brengen, vol met koekjes, chocola-

de, sigaren, sigaretten, pepermunt en een fles wijn.

's Avonds kwamen ze nog met een grote fles wijn en we

moesten deze ook nog mee leegdrinken. Het beste was

nog de fles jenever, waar Vader, Len en ik lekker van

gedronken hadden. Mag gunde mij gelukkig dit presen-

tje, ofschoon zij anders fel tegen drank was.

's Middags hadden wij afgesproken, de mis te gaan zin-

gen, aan de molen bij Vink, in de kelder. De mensen van

buiten af zouden hier Kerstmis komen vieren. De kape-

laan kwam dit vragen. Thuis waren weer veel ruiten

stuk.

Maandag, 25 December 1944

's Nachts hoefden wij jammer genoeg niet naar de

Nachtmis.

Vader, Moeder, Jo, Riek en Len om 8 uur bij Koppers.

Mag en de rest om 9 uur. Ik moest naar de molen. We

hadden goed gezongen, zei men. Slechts met vier man

gezongen in de kelder. De kapelaan vroeg, om morgen

weer te komen te zingen. Het was heel gevaarlijk om

over de weg te lopen. Toch hebben we doorgezet en ik

was om twaalf uur weer thuis.

We hadden 's middags lekker gegeten. Het was

Kerstmis.

's Middags ben ik naar de kapelaan z'n huis geweest om

Kerstliedjes te zoeken. Alles was weg. Er waren alleen

een paar boeken van de bibliotheek. Ik was net thuis,

begon het weer met granaten.

Dus de kelder weer in. Ze vielen overal. Bij Linders

voor de deur, bij Tax op het dak, bij de dokter en nog

veel meer plaatsen. Een meisje was gewond. Ze kreeg

een scherf door de bovenlip. Iedereen was weer door de

schrik bevangen. Ik moest toch gauw naar de granaat op

het dak gaan kijken. Dan was Vader weer boos. Die

kwam bijna de kelder niet meer uit.

's Avonds was alles toch weer rustig, alleen vliegers.

De soldaten kregen bericht, dat ze niet naar de overkant

hoefden te gaan, want het was veel te licht. Ze vonden

het allang goed. Om halfelf naar bed gegaan, het was

koud. Het vroor tamelijk hard. Zo was de Eerste

Kerstdag voorbij gegaan.

Dinsdag, 26 December 1944

's Morgens moest ik eerst naar de molen om de mis te

zingen. Deze was vroeg, alom half tien. Daarna was er

een mis op de ontginning bij Jan. Ik wilde ook daar nog

naar toe, maar de anderen hadden geen zin om zo ver te

lopen. Toen ik thuis kwam, lag Mag nog lekker te sla-

pen. Ik had haar ook gezegd niet naar de kerk te gaan

vanwege haar voeten. Toch was ze goed gemutst. 

De meesten hadden geen zondagse kleren aan. Ze zaten

toch de meeste tijd in de kelder en dan maakte men zich

wit aan de muren. Ik ben toch nog even naar het klooster

gegaan. Ik was gewend van kinds af aan naar het

klooster te gaan met Kerstmis. Vroeger om als kind te

zingen voor de kribbe. Toen we gingen eten, vielen er

weer granaten. Een viel er bij Derks in de keuken. Ze

zaten net aan tafel te eten. Wonder boven wonder geen

ongelukken. Dikke balken vielen in de keuken. Alles

was stuk. Dien had iets aan het hoofd. Ze had er een

steen tegen gekregen. Piet Damming was ook iets

gewond. Twee jongens waren bij de dokter. Ze waren

gewond door granaatsplinters. Toen er weer granaten

vielen, raakte de dokter ook nog gewond.

Bij ons voor de deur lag alles vol glas van de ramen. De

prikkeldraadversperring lag tot in het portaal. We kon-

den er niet uit. We moesten het eerst weg duwen. Weer

kwamen wij met de schrik vrij. Verder werd de avond

weer in de kelder doorgebracht.
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Woensdag, 27 December 1944

's Morgens was het eerste werk, het zetten van een

kachel in de kelder. Het was er veel te koud. We hadden

nog een kleine mantelkachel. De mantel werd er af

gehaald. Zo nam die weinig plaats in. Er werd een klei-

ne opening gemaakt, waar de pijp doorging. De kachel

werd een halve meter boven de vloer gezet, zodat we er

's nachts niet zoveel last van hebben. Len was bezig met

een soldaat in de kelder en ik buiten. Ik maakte alles

dicht met stro en zand, zodat er geen splinters naar

binnen konden. We waren net klaar, toen er soldaten

kwamen om mannen te halen om te werken. Een sol-

daat, die bij ons zat, ging er naar toe en zei, dat er nie-

mand was, behalve een man van 63 jaar (Vader). Het

was goed, ze geloofden de soldaat.

's Middags in de kelder gegeten. Het was lekker warm.

Tegen drie uur begon het schieten weer. Gelukkig zaten

we in de kelder. Ze vielen overal, maar niet vlak bij ons.

Gelukkig. Een jongen van Klabbers had splinters in zijn

zitvlak gekregen. Het zal niet gemakkelijk zijn met zit-

ten, maar het is beter dan in zijn hoofd. 

Een man van buiten het dorp had een scherf midden op

zijn hoofd gekregen en was morsdood. 's Middags, tegen

de avond werd er koffie gedronken en we kregen koek-

jes van de soldaten en chocolade, wat niet elke dag

voorkwam. Dat was net iets voor Mag.

Ik zei tegen Moeder, dat ze de soldaten aan de praat

moest houden, want ik moest benzine hebben. De benzi-

ne haalde ik weg uit de tanks van hun motorboten, wan-

neer zij bij ons in de kelder zaten. Ik nam dan een grote

fles mee. Haalde de gummie leiding van de motor eraf

en liet zo de fles vol lopen. En dan weer rap naar huis en

zorgen dat niemand het zag. De benzine gemengd met

dieselolie gebruikten wij voor de lamp. Met alleen die-

selolie werden de pitten erg hard. Af en toe bracht ik

ook "lampenolie" naar Schreurs, waar de burgemeester

Douven ondergedoken zat. Dat wist bijna niemand.

Daarna nog even brood gehaald en nog het een en ander

gedaan. Ik ben nog even bij Derks geweest en toen naar

huis. Mag kwam nergens meer, want ze moest met haar

wintervoeten in warm water zitten. Dat was goed voor

haar voeten.

's Avonds nog een Rozenhoedje gebeden, waarna wij

hopelijk rustig konden slapen.

Donderdag, 28 December 1944

's Morgens ging ik met Linders naar de ontginning. Ik

nam de fiets mee, maar liet deze achter bij Oom Drikus.

Het was zo glad, dat je niet kon fietsen en haast niet kon

lopen. Bij Jan wat gezeten en dieselolie meegenomen

voor de lamp. Jan kwam ook naar het dorp. Hij kon daar

ook niets doen. Het was onzin om je aan het gevaar

bloot te stellen. Richting het dorp waren weer granaten

gevallen. We moesten bij het klooster binnen vluchten,

want het begon weer.

We zagen daar, hoe de zusters de kelder in moesten.

Iedereen, zieken, kreupelen, krankzinnigen, ouden van

dagen enz. Ik dacht, dat wij het zwaar hadden, maar daar

was het toch nog veel erger met al die mensen. Hier

waren ook granaten door het dak gevallen. Toch waren

de zusters niet bang als vrouwspersonen.

We kwamen weer heelhuids thuis. Het eten stond al op

mij te wachten. Ik had reuze trek na zo'n lange wande-

ling. Ze hadden een gordijn in de kelder gehangen. Er

was geen kiertje meer waar de kou doorheen kwam.

's Avonds werd er gezwartepiet. Jo en Riek hadden een

zwarte snor. Mag was door het lachen niet content en

kreeg een zwarte sik. We hadden al die tijd niet zo een

gezellige avond gehad. Mevrouw Koppers was vandaag

gestorven. Nu waren Miep en Jan alleen in deze tijd!!

Vrijdag, 29 December 1944

's Morgens gingen Mag, Jo en ik naar de kerk.

Er was een begrafenismis voor een ongelukkige, die

gestorven was. Hij werd begraven in het dorp bij zijn

zuster in het kippenhok. Op het kerkhof konden we niet

komen. De Engelsen zouden kunnen denken, dat we

Duitsers waren. Naar de molen, waar alle omgekomen

slachtoffers lagen, was ook te gevaarlijk.

Na de Mis ging Mag naar de dokter voor haar winter-

voeten en Riek voor een steenpuist aan haar been. Ik had

het een dag tevoren gevraagd en ze konden komen. Mag

kreeg zalf voor de voeten. Er waren vliegers in de lucht

en er werd hard geschoten.

De bangen zaten weer in de kelder. We hadden lekker

gegeten, pannenkoeken nog wel! Na het eten moest ik

erop uit voor kleding voor Mag en voor een nieuwe

onderjurk. Ik moest nog een keer terugkomen, maar

Mag kon zich vast behelpen. Ze heeft nu bijna drie stel-

len, een rok met bloemen en een dikke winterjas. Ze kan

er weer even tegen. Ik ben toen naar Dr. van Bracht en

Schreurs gegaan om de beloofde olie te brengen voor de

lampen. De olie was verder niet meer te krijgen, dus ze

zagen mij graag komen.

Later liep ik naar Gerards, toen een officier, die mannen

zocht voor werk, mij vroeg wat ik deed. Ik antwoordde

hem goed en ik zei, dat ik Verwalter (zaakvoerder: Theo

was in het dagelijkse leven huisschilder) was op een

Duits bedrijf. Ik moest mijn Ausweis tonen. 

Ik kwam zo weer vrij. Ik lachte in mijn vuistje dat ik

weer zo'n persoon bedrogen had.

Ik ben verder bij Derks geweest. Hij zelf was gevallen

en was er niet goed aan toe. Hij was hard gevallen, maar

zei niets. Hopelijk komt het weer gauw goed. De solda-

ten moesten vanavond de Maas over om te spioneren. Ze

hadden weinig zin, maar ze moesten. Verder hebben wij

ons nog venmaakt met kaarten. Het was buiten bitter

koud. Mag zag overal de pijpen uit de kelderramen

roken. Als men op straat komt, is alles zo veranderd. Net

of er geen oorlog meer is. Vandaag was het verder

rustig. Alleen wat granaten en het overtrekken van bom-

menwerpers.

Zaterdag, 30 December 1944

's Morgens ging ik met Linders op stap naar Jan op de
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ontginning. Eerst bij tante Dina aangegaan. We kregen

daar een lekkere kop koffie. Vandaar gauw doorgelopen.

We wilden weer vlug terug zijn in het dorp. Het werd

elke dag gevaarlijker vanwege de granaten. Bij Jan

gekomen, moesten wij alles klaar maken en ging een

voerman met paard en wagen geladen met hetgeen we

moesten meenemen naar mijn tante. Vandaar moesten

wij het zelf naar huis transporteren met kruiwagen en

fiets.

Onderweg vlogen de granaten over ons heen, richting

Broekhuizen. Dat kon voor ons geen gevaar zijn. Bij

mijn tante aangekomen, de kruiwagen geladen en de

fiets, en op weg naar huis. Onderweg kwam ons een sol-

daat tegen en wij vroegen hem of er granaten waren

gevallen in het dorp. De granaten waren meer in de rich-

ting van de molen gevallen. We moesten weer door de

tuin van het klooster, vanwege de Tommy's. We moesten

middels een plank over de beek. Eerst alles afladen, de

beek over en dan weer opladen. We waren blij, dat we

niet onder vuur kwamen. We konden niet zomaar ergens

binnenlopen. Ik alleen al had 250 kilo op de fiets.

Thuis,waren zij blij ons weer te zien. Ze waren ongerust

geweest. Ze hadden gewacht met eten en dat smaakte

me heerlijk.

Verder heb ik nog een en ander naar de kapelaan

gebracht. Die had ook niets. Ik zou mij nog moeten was-

sen, maar ik was erg moe en dat moest maar wachten tot

de volgende dag.

's Avonds nog wat in de kelder gezeten, gebeden, waarna

we onder de wol gingen.

Zondag, 31 December 1944

De Laatste dag van het jaar. Door alle ellende, die we

mee maken, zouden we het bijna vergeten. Ik ging 's

morgens toch maar weer naar de molen om mee de mis

te zingen. Het was gelukkig rustig en ik kwam veilig aan

de molen. Toen ik na de mis naar huis ging, moesten we

de pastorie in vluchten vanwege de granaten. Ik bleef

daar niet lang en ging rennend achter door de tuin naar

huis.

Na het middagmaal weer de kelder in. De granaatwerper

was weer bezig. Bij Wolbertus sloeg er een in, voor het

keldergat. Men zag niets meer door de zakken zand. Bij

weduwe Smits was een granaat in het varkenshok geval-

len. Het varken was dood, maar toch nog te gebruiken

voor consumptie. Iedereen had toch nog goede moed en

we zouden toch Oud en Nieuw doorvieren.

De soldaten, die bij ons zaten, moesten 4 soldaten naar

de overkant brengen om te spioneren. Even later kwa-

men ze terug en we konden zien, dat er iets was. Ze ver-

telden ons steeds alles. De Tommy's hadden hen bijna te

pakken genomen. Ze hadden eerst aan deze kant

Tommy's zien lopen aan de overkant bij Tax.

De Tommy's hadden zich natuurlijk verschanst, toen ze

eraan kwamen. Dus de Duitsers terug, platliggend in de

boot: ze hadden allang niet zo'n angst gehad en ze had-

den gedacht, deze kant niet meer te halen. Om twaalf

uur was het een lawaai. Met alle handwapens werd er

geschoten. We wisten niet, wat er gaande was. Toen het

wat rustiger werd, gingen een van de soldaten en ik kij-

ken op de hoek van het Veerhuis. De Tommy's hadden

ons schijnbaar gezien in het maanlicht en riepen ons een

Nieuwjaar toe. Nou, dat vond ik leuk. De Duitsers haal-

den drie flessen wijn, koek, chocolade en sigaretten. We

moesten Oude en Nieuw nog vieren en gingen om twee

uur naar bed.

Maandag, 1 Januari 1945

De eerste dag van het nieuwe jaar, maar nog niet veel

beter.

We hoorden de kanonnen steeds bulderen. Mag, Jo en ik

gingen bij de pastorie naar de kerk, die daar weer inge-

trokken was. Onder de mis was er steeds lawaai van

vliegtuigen, die laag overvlogen. Zo bleef het de hele

morgen aan de gang. De vrouwen zaten allen in de kel-

der te haken. Len en ik moesten toch soms even buiten

gaan kijken. Men zag geen mens op straat. De Duitse

vliegtuigen vlogen boven de Tommy's, die er hard op los

knalden. Er was wat gaande. De soldaten moesten overal

naar toe en je zag ze overal lopen. Ik moest er toch meer

van weten en ging 'n beetje spioneren bij een van de sol-

daten. Hij zei, dat ik niets verder mocht vertellen, maar

dat ze 's avonds om halfzeven met vier divisies de Maas

overgingen. Hij moest met een boot op het water blijven

om drenkelingen weer op te pikken. Ik vertelde het maar

niet in de kelder, anders was Holland in nood.

's Avonds kwam een soldaat terug en zei, dat ze al over

de Maas waren. Nou, ik had ze zien lopen met zakken

om de voeten voor het geluid. We hoorden niets tot half-

tien, toen ze zich schijnbaar ontmoeten en met machine-

geweren begonnen te schieten. Dit duurde zo de hele

nacht. De Duitsers begonnen ook nog met nevelwerpers.

Zoiets hadden wij nog nooit gehoord. De kelder schudde

geweldig en natuurlijk had iedereen angst.

Daarna begonnen ze met granaten. Dat was nog erger. Ik

had vandaag de granaat van het dak gehaald, die er nog

op lag. Dit wist niemand, behalve Moeder. Ze was wel

angstig.

Ik was er mee naar de Maas gelopen en ik had het achter

de heg bij Gerards gelegd. Daar lag het veilig. 

Dinsdag 2 Januari 1945 en Woensdag 3 Januari 1945

Ik was nog steeds in de kelder. De granaten vielen over-

al. Later werd het wat rustiger. Len ging melk halen bij

van Pinxteren en ik bij Sijberts. We waren weer net

onderweg of we moesten weer de kelder in. Het was te

gevaarlijk.

Mag zat in de kelder en was haar rok aan het stoppen.

Ze had zolang een lange broek aan en werd uitgelachen.

Maria zat te huilen, want Len had niet gezegd, dat hij

wegging. Jan Sijberts zei, dat ik naar Albers moest

komen. Hij moest daar vlees uitverkopen van een koe.

Die was getroffen door een granaat. Ik zei, dat ik kwam,

en dat hij maar een goed stuk vlees moest bewaren.

Thuis wilden ze eerst niet dat ik ging, maar ik ging toch.
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Ik kreeg twaalf pond vlees. Vlug nog brood gehaald en

weer de kelder in.

's Avonds kwamen de soldaten en die vertelden, dat er

heel veel gewonden waren. Er waren er meer dood dan

levend. Ze hadden ook nog zes Tommy's, die ze moesten

begraven. Maar het kon niet vanwege de vorst in de

grond. De officier, die mij laatst vroeg naar mijn

Ausweis, was ook dood. De soldaten, die over moesten,

stonden tot hun knieën in de Maas in de modder. 's

Avonds was het weer op en neer met het schieten van

granaten. Een soldaat was nog hier en sliep naast Len.

Hij was erg bang. En als ze kwamen vragen naar hem,

moesten we zeggen, dat hij weg was.

Op straat kon je niet komen, dan werd je direct bescho-

ten. Er was vandaag geen mis aan de molen. De kape-

laan durfde er niet naar toe. Om halfelf gingen we naar

bed. Na eerst goed gebeden te hebben voor alle jongens,

die hun levens hadden gegeven of in gevaar stelden. Het

was tamelijk rustig tot 's nachts half vier, toen het weer

begon. Het was net, of de wereld verging. Honderden

granaten sloegen in. Bij de molen, in het dorp. Het duur-

de uren aan een stuk. We zaten er midden tussenin.

De Duitsers vuurden aan deze kant en de Tommy's van

de andere kant.. De Duitsers zaten voor Wanssum, wat

een steenworp van ons af was. Op 1 km afstand van ons

vochten ze man tegen man (verschrikkelijk). Het ging

hier verschrikkelijk te keer. Horen en zien vergingen.

Angst en nog eens angst en paniek.

De soldaat, die bij ons was ging er toch door en pools

hoogte nemen hoe het met zijn kameraden ging. Om

halfzeven kwam hij terug, maar ging niet meer naar bed,

maar op de trap zitten. Om halftien kwamen wij uit bed.

We moesten alles opruimen om weer te kunnen zitten en

om de kachel aan te steken. We waren net aan het ont-

bijt, toen het weer begon te knallen. Het knetterde over-

al, en we hoorden hoe een granaat insloeg in de zaal.

Piet Damming was ook nog hier en kon niet naar de

overkant naar Derks.

Het was even stil en ik ging gauw kijken. Er was een

groot gat geslagen in het dak van de zaal. Ik zette er

gauw een teil onder, want de granaten vlogen weer en

ging de kelder in. En weer kwamen granaten terecht op

de zaal. Later werd het rustig. Ik ging toch weer naar

boven. Er zou niet gekookt worden vandaag. Ze waren

bang dat er ongelukken zouden gebeuren in de keuken.

We hadden nog een kip, die de soldaten bij de Tommy's

hadden weggehaald. Daar werd soep van getrokken.

Daar hoefden we niet bij te blijven. Alleen groente voor

de soep erbij, die ik vlug had gehaald. Ik zag toen, dat er

een onontplofte granaat lag van 10- 15 cm doorsnee en

50 cm lang. Ik ging nog terug om deze te bekijken.

Even later kwam een soldaat, die de andere granaten ook

had weggehaald en ging ook kijken. Hij had het er niet

op. De granaat lag achter de muur bij de deur van het

washok. Ik pakte een bezem. Ging achter de deur staan

achter de muur, en sloeg op de achterkant van de gra-

naat. Hij ging niet af (Gelukkig). Het was levensgevaar-

lijk. Toen pakte ik de granaat op en liep er mee de tuin

in. Ik legde hem voorzichtig neer. Later nog even naar

Derks. Daar van terug, soep met brood gegeten. Heel

lekker. Verder werd er gebeden en Mag was zo in een

goed humeur, dat iedereen met haar moest lachen. De

kachel ging ook nog uit. Ik moest nog wat hout halen.

Er klonk nog steeds granaat en geweervuur. Wij hadden

toch goede moed. Maar dat kon elk ogenblik verande-

ren.

Donderdag, 4 Januari 1945

's Nachts was het rumoerig. Maar toch niet zoals de

vorige nacht Er vlogen wel granaten, maar richting

molen en de Duitse grens. Woensdagavond, toen de sol-

daten boten met gewonden moesten overbrengen, raakte

een granaat een boot. Ze waren dood of verdronken. De

anderen konden er niet bij komen. Het regende granaten.

De soldaten zouden vandaag terugkomen, maar konden

er schijnbaar niet door. De Duitsers liggen nog 500

meter van ons af te vechten. De Tommy's hebben de

Duitsers teruggeslagen vannacht tot aan de Maas, hier

tegenover. Later zijn ze met een tegenaanval weer iets

richting Wanssum verdreven. Het was vanmorgen tame-

lijk rustig. Moeder was voor het eten aan het zorgen.

Mag moest het vlees braden. Het moest allemaal vlug

gaan, want we konden weer vlug de kelder in moeten.

Vader was boos, dat wij zolang boven bleven. Hij was

maar bang, dat er wat zou gebeuren. Ik had mooi werk.

De W.C. was verstopt Maar dat was gauw verholpen.

Verder vlug wat hout gezaagd en weg. Ik had genoeg

van al die granaatsplinters van het dak.

's Middags werd er lekker gegeten en onderhand vlogen

de granaten weer door de lucht. Maar we hoorden ook

van achteren machinegeweren, artillerievuur, pantsers en

nevelwerpers. Die maakten onnoemelijk veel leven, dat

horen en zien weer vergingen.

Ik heb me eens goed geschoren en gewassen. In deze

tijd was je zo gauw zwart, wat niemand begreep. Even

later begonnen de nevelwerpers en schoten weer in het

dorp. Toen het even stil was, moest ik er toch weer op

uit voor brood. Als ik daar kwam, moest ik eerst mee-

helpen met pannen hangen. Dat was elke dag zo. Als de

oven nat werd, kon men niet bakken in de coöperatie.

Ber Simons en Ber Reniers moesten de pannen aange-

ven en ik moest op het dak om de pannen te hangen. We

hadden het dak bijna dicht, toen de granaten weer rich-

ting Wanssum vlogen. De twee waren al gevlucht en ik

stond nog op het dak. Ik kon er niet af. Ik stond achter

de dikke schoorsteen op het dak en kon zien hoe de gra-

naten insloegen in de weiden rondom het kasteel.

Toen het ergste voorbij was, kwamen de twee weer te

voorschijn met de ladder. Ik was blij en kon het dak af.

Ik had wel tien angstige minuten gehad. En met knik-

kende knieën en brood onder de arm ging ik naar huis.
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Moeder en Anna gingen het brood klaar maken, maar

waren weer gauw terug. Alles stond te trillen. We

moesten toch eten en ik moest het halen in de keuken.

Het brood werd verder klaargemaakt in de kelder en we

hoefden niet meer de kelder uit. Om ongelukken te voor-

komen.Wie naar de W.C. moest, ging op de trap zitten

met de po, achter het gordijn. Het kon niet anders.

's Avonds toch gezellig bij elkaar gezeten en gebeden.

Daarna onder de wol. Hopende een rustige nacht te heb-

ben.

Vrijdag, 5 Januari 1945

Het was deze nacht nogal vrij rustig. Alleen 's avonds

om een uur of halfelf vielen er weer granaten. Enkele

waren er ingeslagen. Dat zagen we eerst 's morgens. Er

waren weer op veel plaatsen stukken. De hele straat lag

vol met dakpannen, hout en stenen. Er weer op uit om

brood te halen.

Een soldaat ging vlees halen aan de molen, waar weer

een koe was geraakt door een granaat. Voor Derks en

ons haalde hij vlees. Granaten waren toch ergens goed

voor. Moeder had intussen gekookt en we gingen eten.

We waren goed en wel binnen en weer volgen de grana-

ten. Het duurde weer een half uur en daarna konden wij

onze honger stillen met brood en vlees. Daarna werd er

besproken met Len, hoe het moest met Maria.

Maria was in blijde verwachting en moest normaal naar

de vroedvrouw in Bergen. Ik moest het natuurlijk weer

doen, als het zo ver was. Een soldaat, die bij ons lag,

ging naar de Ortskommandant. Hij had gezegd dat ik op

eigen risico over de Grote weg mocht. Ook 's nachts. Hij

bracht hiervoor een Ausweis mee. Er stond op, dat het

mijn vrouw was, maar dat mocht Len niet hinderen.

Hopelijk is het dan wat kalmer, als ik zou moeten gaan.

Ik moest die vroedvrouw halen en weer wegbrengen.

Weer de bedden opgemaakt. De granaten vlogen ook

weer en sloegen in aan de overkant. De gevechten met

machinegeweren en tanks begonnen weer. De meesten

zaten onder op de keldertrap. Behalve Len, Grad en ik.

Wij lachten, dat die anderen zo bang waren. De bedden

waren nogal gauw klaar en we kropen onder de wol.

Zaterdag, 6 Januari 1945 Drie Koningen

's Morgens om vier uur begon het weer. Het was net, of

alles uit elkaar barstte. De granaten sloegen overal in.

Het brandde op verschillende plaatsen. Het was ver-

schrikkelijk, hoe het tekeer ging. Dit duurde tot 6 uur in

de morgen. Len en ik zijn opgestaan om de kachel aan te

maken en buiten te kijken. Er was namelijk een harde

knal 's morgens. We dachten, dat ons huis geraakt was.

We hoorden even later, dat ze aan de overkant de veer-

dam hadden laten springen. De straatkeien waren tot hier

op de daken gevallen. Ook door de daken heen. Bij de

coöperatie waren ook weer granaten gevallen.

's Middags ben ik met Mag naar Derks gegaan en later

nog naar Gerards, waar Mag nog wat zijde kreeg om

zakdoekjes te maken en om te borduren. Ik moest daar

nog helpen met zandzakken die we voor de kelderramen

moesten leggen. Ik had er net een paar voor gelegd of ik

moest hals over kop vluchten, de kelder in, vanwege de

granaten. Moeder was bij Derks geweest en was daar

toen de granaten vielen. Ik hoorde later, dat ze gezegd

had, dat het toch maar Duitse waren. Thuis had ze

gezegd, dat er brand was achter in het dorp. Achteraf

bleek, dat toen ze over straat liep een granaat ontplofte,

wat veel rook geeft. We waren net in de kelder, toen er

weer granaten werden afgevuurd. Bij Gerards op het dak

kwamen er terecht en honderden pannen waren eraf

gevlogen.

Het was rustig en ik ging even naar Gerards. Ze waren

nog niet uit de kelder geweest en wisten nog niet, wat er

gebeurd was. Ze hadden het wel gedacht.

Ik ging in de winkel kijken of het plafond stuk was. Er

waren alleen maar splinters doorgekomen. Daarna nog

even naar Derks, waar ik nog moest wachten vanwege

het schieten. Verder is er deze dag niet veel meer

gebeurd. Wel de hele avond en nacht vlogen de grana-

ten. We hadden ze eens geteld. Veel meer dan duizend.

Zondag, 7 Januari 1945

's Morgens om 4 uur was het weer hetzelfde lawaai als

daags tevoren. Tot tien uur zijn we in bed gebleven. We

konden niet naar boven en bleven in de kelder. Heel veel

Duitsers waren teruggekomen. Er waren er nog veel aan

de overkant. We waren blij, dat de Duitsers het niet kon-

den houden. 's Middags weer gauw brood halen.

Ik liep tussen de granaten door, die niet ontploft waren.

Je kon niet veel zien, want er lag sneeuw. Granaten en

nog eens granaten. Ik had 's middags vernomen, dat de

buitenkant van het dorp moest evacueren. Ik zei thuis

hierover niets. Anders waren ze bang, dat wij dan ook

weg moesten. Als we weg moesten, dan kwamen ze het

ons wel vertellen.

's Avonds werd er wat verteld over de oorlog. Wij waren

erg goed op de hoogte. De soldaten, die bij ons lagen in

de voorkamer, vertelden ons alles.

Maandag, 8 Januari 1945.

Het was 's morgens weer een heel lawaai. Wij lagen te

schudden in onze bedden. De granaten van de Tommy's

sloegen hier in en die van de Duitsers aan de andere

kant. Tot elf uur moesten we blijven liggen. De kogels

floten door de straat. De Tommy's stonden aan de over-

kant en schoten op de Duitsers. Ze schoten van de over-

kant, dwars door de huizen. Toen alles weer even rustig

was, hoorden we, dat alle mensen van het Leuken en de

Bosserheide al weg waren naar Duitsland.

Alles stond dus weer op z'n kop. Mensen waren al aan

het inpakken. Later kwam Heinz (soldaat) vertellen, dat

alle soldaten terug waren op 18 man na. Die zijn dood of

gewond of gevangen genomen. Van alle boten hadden ze

er nog maar een over. Ze hadden moeten zwemmen en

de sneeuw lag al 10 cm dik.

's Middags ben ik nog maar naar Gerards geweest en

ben ik stiekem met Toos in de werkplaats aan de Maas

gaan kijken. We konden de tanks zien. Ze rammelden
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vreselijk. We moesten wel oppassen, want als ze ons

zagen, kon het gevaarlijk worden. Daar, waar ze gescho-

ten hadden, bij Tax aan de overkant, lag bijna alles in

puin.

Van daar ben ik nog gauw naar Derks gegaan om wat

nieuws te vertellen. Zij wisten ook niet veel. Daar hoor-

de ik wel, dat de mensen van buiten het dorp al weer

terug waren. Ze waren een dag en een nacht weggeweest

Het was natuurlijk weer, om van alles weg te kunnen

halen. De Duitsers hadden schijnbaar niet veel meer.

Vanmiddag was het weer rustig. Zo was het lang niet

meer geweest. We konden weer rustig naar boven, maar

het was er erg koud. Nergens zat geen glas meer in de

ramen. Alles was stuk.

In het hele dorp zag je geen soldaat meer. Gelukkig.

Verder weinig nieuws. Alleen blij, dat de mensen van

buiten weer terug zijn (als het waar is!) en dat de dag

weer voorbij is.

Dinsdag, 9 Januari 1945

's Morgens was het eerst melk halen. Daarna naar de

coöperatie. Boven de bakkerij zat geen dak meer, dus

pannen hangen. De pannen moesten eerst nog worden

gehaald. Ber Simons en ik gingen die halen bij de kazer-

ne, van de vroegere paardenstal en gevangenis. We had-

den een houten draagbaar, waarmee de tuinders normaal

hun groente droegen. We konden de pannen daar op de

zolder zo van het dak pakken. We waren bezig, toen we

aan de andere kant Tommy's zagen lopen in de sneeuw

met witte pakken aan. We waren klaar en we liepen met

de pannen terug naar de coöperatie. We waren er nog

niet helemaal, of het dak van de paardenstal vloog de

lucht in.

De Tommy's hadden ons natuurlijk gezien en die wisten

niet, dat wij van de goede kant waren. Niettemin, weer

geluk gehad. Verder hadden we twee uur gewerkt en het

dak was dicht. Weer naar huis met brood. Er zou wel

meer werk op mij staan te wachten. Ze waren aan de

was en ik moest helpen. We waren voor het donker

klaar. Mag en Jo hadden gepoetst. Er was dagen niets

aan gedaan. Dat kon ook niet. Alles lag vol met rommel.

Daarna avondeten en het heeft goed gesmaakt. We had-

den nog kaas en honing op het brood. Dat hadden we

gekregen van de soldaten. We hadden er nog weinig

gebruik van gemaakt. Mag en Jo lagen languit op de kel-

der-divan en waren moe van al het werk, wat ze verricht

hadden. Mensen uit het Leuken zouden vandaag weer

terug moeten. Maar wij hadden nog niets gehoord. Piet

Damming zou er morgen naar toe gaan om te zien, of

het waar was.

Woensdag, 10 Januari 1945

's Morgens waren de soldaten al vroeg in de weer.

Ze waren naar de overkant geweest. Ze hadden nog een

dode soldaat mee teruggebracht. Ik. ging 's morgens met

Piet Linders vlees halen en even naar mijn tante, waar

Piet en Jan waren. We moesten langs de molen. We kon-

den niet meer langs het klooster, want dát was te gevaar-

lijk. Len ging ook zo ver mee. Hij ging naar zijn ouders

in Wellerlooi. Het vlees was al uitverkocht en we kwa-

men dus met niets terug. Jan was weg en Piet zat te

lezen.

Daar waren ze ook al bang dat ze weg moesten. De sol-

daten daar werden beschoten door de Tommy's. Dat kon-

den zij goed zien, omdat hun huis hoog lag. Wij waren

daar niet lang en we waren om twee uur weer thuis.

Ik moest weer naar de bakker om nog wat brood te krij-

gen. Toen nog even naar Derks of Piet Damming nog

iets wist. Hij had de kapelaan van Afferden gesproken.

Die was daar ook en die moest ook nog weg. De mensen

uit Bergen, Ayen en het Leuken waren al weg naar

Zevenaar en vandaar Holland in. Ik had thuis alles ver-

teld en Moeder huilde.

Iedereen was bang, dat we weg moesten. Ze was het

meeste bang voor Maria. Voor haar was het nog het erg-

ste. Ik zei, dat we er maar niet meer over moeten praten

en niet zoveel aan moeten denken. Het zal wel goed

komen.

's Avonds, toen alles weer rustig was, hebben we er over

zitten praten en gissen. Mag hoorde je weer boven ieder-

een uit. Ze was toch nog goed gemutst deze avond.

Donderdag, 11 Januari 1945

Mag en ik waren het laatste op. Ze kwamen mij halen.

Er moest meel gehaald worden voor de bakkerij. We

kwamen aan de molen en we kregen maar twee zakken,

meer niet. De molen was stuk en er was niets aan te

doen. Het was gedaan met het brood bakken. Thuis

gekomen werd er alleen nog maar gepraat over evacue-

ren. Ze vertelden, dat iedereen weg moest. Het was dus

zo.

Tegen de middag kwamen de soldaten. Ze zeiden, dat

wij voor morgen vier uur weg moesten zijn. De Groene

Polizei kwam dan morgen vertellen, hoe het moest

gebeuren. Thuis was de was nog nat en moest zo veel

mogelijk gedroogd en gevouwen worden. Jo, Mag en

Riek waren van alles aan het maken en rugzakken om

zoveel mogelijk mee te nemen.

Iedereen moest weg, ook de mensen van het klooster.

Alle oude zieken mensen moesten weg. Maria kon niet

lopen en ze moesten haar komen halen, anders gingen

wij niet weg. De een huilde nog harder dan de andere.

Maar dat hielp toch niet.

's Avonds kwam Jan Koppers, of ik de kano nog had.

Die lag verdekt in de zaal onder de rommel, zodat de

Duitsers de kano niet zagen. Hij vroeg mij verder, of ik

met de kano de Maas over wilde gaan met de burge-

meester Douven, die ondergedoken was. Ik zei, dat ik

niet ging en dat ik mijn familie niet kon achterlaten.

Toen vroeg hij, of hij de kano kon krijgen als hij zou

meegaan. Dat kon ik niet weigeren.

Hij ging de boodschap doorgeven en kwam terug met

een halve liter jenever. Samen hebben wij die voor de

kop uitgedronken om moed te hebben voor deze gevaar-

lijke klus. We hebben de kano gepakt en achter door de

tuinen gelopen en veel gekropen. Tot bij Dokter van
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Bracht voor in de tuin. Daar was de burgemeester ook.

Toen heel goed uitgekeken. Het was stil en op naar de

Maas. De burgemeester erin met Jan Koppers. Ik naar

huis, met trillende benen. Ik zei wel, dat ze de kano mee

moesten nemen tot achter de boerderij van Tax. Anders

zagen de Duitsers de kano morgenvroeg liggen.

Thuis gekomen, wisten ze hier niets van. Later kon ik

dat wel vertellen. De meeste van de familie lustten hun

avondbrood niet. Maar dat komt wel weer, als we er

over heen zijn. Len en ik doen maar net of wij ons er

niets van aantrekken. Maar het komt toch boven en dan?

Ik kon ook niet meer, en barstte.in tranen uit. Iedereen

zat nog van alles te doen en in te pakken. En met elkaar

te praten, hoe het morgen verder moest.

Van de nachtrust zal deze nacht niet veel komen.

Vrijdag, 12 Januari 1945

's Nachts om twaalf uur kwamen soldaten aan de deur.

Ze kwamen zeggen, dat we morgenvroeg om 8 uur uit

huis moesten. We hebben toen alles op alles gezet om de

spullen klaar te maken, die we konden meenemen. Alles

moest met een klein lampje opgezocht worden. Het was

een hele klus. We wisten nog niet, hoe de zieken bij

Gerards en Maria vervoerd werden. Eindelijk was alles

klaar en op mijn fiets gepakt. .

Twee grote koffers voorop en een grote zak achterop. De

fiets van Jo met een grote zak erop. Mag en Riek hadden

een rugzak gemaakt. Len had ook met een fiets vol

bagage. Riek nam Mag haar koffer. Mag moest mij

duwen als ik niet door de dikke sneeuw kwam. Om half

acht kwam toen de Groene Polizei. We moesten het huis

direct verlaten.

Een officier met een grote smoel blafte, dat er vannacht

boten over de Maas waren gegaan. Hij had dat gezien

door de afdrukken in de sneeuw. We vroegen, hoe Maria

weg moest. Lopend, was het antwoord. Er was niets aan

te doen en we moesten het maar proberen tot aan de

molen. Ik zei, dat we maar gauw op weg moesten, want

ik had het er niet op met die afdrukken in de sneeuw van

de kano.

Bij de molen aangekomen, was daar Ome Drikus met

paard en wagen. Daar kon Maria op gaan zitten. Wat

hadden wij een geluk.

Later kwamen militaire vrachtwagens, waar de zieken en

de ouden uit het klooster op moesten.

Zo trokken wij naar Weeze (Duitsland). We vroegen

waar we heen gingen. Maar niemand wist het. Het was

een hele stoet, want Wellerlooi kwam er ook nog bij.

Het was zo een geschrei van al die kleine kinderen, dat

je zelf ook nog begon. Hier was niets tegen te doen.

Zo trokken wij verder. Dan weer wachten, dan weer ver-

der. Om half drie kwamen we in Weeze aan.

In Well rookten de kachelpijpen niet meer en de

kelders liepen weer vol water.

1.9 Theo Simons,

evacuatie (II)

Vrijdag 12 januari 1945. Te voet naar

Weeze. Daar werden we in een houtfa-

briek gedreven en mochten er niet uit.

Doch later kwamen we toch weer vrij. We

zouden dan overnachten in een kamp waar

eerst Russen in geweest waren. Nou dit was mij een

beetje te gek en ik ging in het dorp waar ik nog een

bekende had,de familie Feddema, een Nederlander. Ik

kon direct komen. De koffers gehaald en we gingen met

z'n allen naar dat huis. Er werd koffie klaargemaakt.

Brood hadden we zelf en hebben daar goed gegeten

want we hadden honger en 13 km gelopen en waren op.

Ik had blaren in de handen van het duwen van de fiets.

De mensen waren natuurlijk nieuwsgierig en er werd tot

10 uur verteld en toen naar bed. Vader, moeder, Len en

Maria sliepen in bed. Mag, Jo, Riek en ik sliepen op wat

zakken in de keuken en hebben toch tamelijk goed

geslapen.

Zaterdag 13 januari. Bij het ontbijt moesten we van

deze mensen hun brood eten. We moesten om drie uur

aan het station zijn. We moesten 's middags nog warm

eten bij de mensen. Toen konden wij er weer tegen. We

gingen om half vier weg, anders moesten we te lang

wachten en staan. De vrouw van boswachter Homme

had een baby gekregen in het ziekenhuis in Weeze. De

dokter vond het toch goed dat ze meeging in de trein. De

zieken werden in de eerste wagon geladen. Maria en Len

ook want men kon niet weten wanneer het kind bij

Maria geboren zou worden. We hadden onze spullen ook

gepakt en mochten gelukkig de fietsen meenemen. We

hadden 22 fietsen en twee kleine handkarren en onze

bagage en 55 mensen. We konden natuurlijk niet zitten

in de trein. We moesten allen in de trein blijven wach-

ten. Om half zeven vertrok de trein richting Gelder.

Vandaar naar Wesel waar het luchtalarm was en de trein

midden op de Rijn bleef staan. Angstig, bang voor bom-

bardement. Het ging goed en we kwamen in Winterswijk

over de grens Nederland binnen en hadden toen de

grootste pret, wij zongen zelfs. Ik met nog een ander

persoon. De trein stond daar stil en we gingen even uit

de trein. We waren buiten toen we in een der achterste

wagons gebons hoorden. Wij er naar toe en de deur was

buiten gesloten. Open gedaan en er kwam zo’n vieze

lucht uit dat men er van walgde. De mensen die er in

zaten gauw sneeuw laten happen en kwamen zo weer tot

lucht. Het was een luchtdichte wagon (koelwagen). Ze

hadden geen lucifer meer aan kunnen steken, zo weinig

zuurstof zat er in. Familie Meyer, Arts en nog meerdere

zaten erin plus een soldaat, maar die kon er ook niet uit

omdat de wagon van buiten gesloten was. De reis moest

dus verder met halfgeopende deur. Wij vroegen in

Winterswijk waar we naar toe gingen. Het antwoord was

Zutphen. Nou de trein in en gezongen "wakkere jongens

en mijn dierbaar vaderland". Greet Borsboom moest

plassen. De deur half open, de bips naar buiten, twee de

handen en het ging. Iemand had een emmer, dus vrou-
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wen en kinderen moesten daar hun behoefte in doen.

Roken mochten we niet, wat een hele toer was. Zo ging

het de hele nacht door met horten en stoten. Ik lag boven

op de fietsen en heb toch nog geslapen.

Zondag 14 januari. 's Middags om 12 uur waren we in

Zwolle en hoorden dat we naar Groningen moesten.

Onderweg stopte de trein nog dikwijls voor luchtgevaar.

We kwamen om vier uur in Groningen aan en moesten

onze spullen uitladen. Wij moesten nog lang wachten

want zieken en oude van dagen moesten eerst geholpen

worden. Zo trokken wij dan voetje voor voetje verder en

werden naar de Korenbeurs gestuurd. Daar hadden ze

nog alles klaar moeten maken want ze wisten pas twee

uur voor die tijd dat wij kwamen. Wij gingen daar dus

zitten met al onze spullen want we waren allen bekaf na

24 treinen en lopen. Gauw wat brood gegeten. Mag, Jo

en Riek gingen zich eerst opknappen want ze zagen er

uit als schooiers. Er werd omgeroepen dat mensen met

kleine kinderen naar de Harmoniezaal zouden gaan waar

voor hen warm eten verstrekt zou worden. Bij ons wer-

den balen stro uitgespreid en dat was dan ons bed. Ik

ging met Harry naar een café die we naast de

Korenbeurs gezien hadden en kregen daar twee glazen

bier wat wij maanden niet gezien hadden.

Teruggekomen moest iedereen op het stro gaan zitten en

kreeg ieder twee boterhammen. Maar ik had er vier. Hoe

dat kwam zal ik maar niet schrijven. Er waren een stuk

of vijf vrouwen bewusteloos en die werden weggevoerd

naar het ziekenhuis. De mensen uit Groningen kwamen

mensen halen om bij hun thuis in goede bedden te laten

slapen. Moeder, vader en Maria, Len, Jo en Riek gingen

ook mee. Mag, Jo Derks, Hub Arts en Piet Damming

bleven en moesten voor de spullen zorgen. Wij kregen 's

avonds nog pap en hadden toen onze maag goed gevuld,

waarna wij gingen slapen.

Maandag 15 januari. Wij waren 's morgens al vroeg op

want op stro slapen was ook niet alles, maar wij waren

content. Wij gingen ons wassen in de kelder waar alles

aanwezig was; wasgelegenheid en wc. Er stond een jon-

gen van een jaar of acht zich te wassen piswater uit de

pisbak; hardstikke geel was die jongen. Dat tegen hem

gezegd en hij dacht dat het een wasbak was. Bah. Wij

kregen toen weer drie boterhammen met koffie en kon-

den er weer tegen. Er werd omgeroepen dat wij voor 12

uur moesten vertrekken. Iedereen was op tijd terug en

konden onze spullen al vroeg genoeg klaar zetten. Wij

moesten ons opdelen in koppels van 50 man en vonden

dit fijn, want zo konden we allen bij elkaar blijven. Wij

waren samen met de familie Derks, Reiniers, Sijberts.

Familie Geraeds konden wij nergens vinden. Wij

moesten onze fietsen halen die in de protestante kerk

stonden en de rest wachtte op de hoek van de markt.

Bagage werd daar op karren geladen. De mensen op een

kar met een huif. Dus hadden we het niet zo koud. Wie

een fiets had ging met de fiets en we moesten naar

Zuidhorn, elf km. verder. Wij wisten waar we moesten

zijn nl. waar de warme melk al klaar stond. Wij moesten

alvast de namen opgeven van de families die kwamen.

Een half uur later kwam de rest ook en kregen ook

warme melk. We stonden versteld van dat we overal zo

fijn ontvangen werden. Verder moesten wij bij de dokter

komen en die onderzocht ons of wij gezond waren. Een

verpleegster keek ons na op het hoofd, tussen boorden

en hemden of we geen ongedierte hadden. Wij waren

gauw klaar, het was allemaal in orde. Reiniers moest het

eerste vertrekken, in groepjes per eigen familie. Wij

waren het tweede en werden ook verdeeld. Ik moest naar

een heer die in de commissie zat; heer Klaver,

Noordhorn. Vader, moeder bij een boer in Noordhorn,

Feenstra. Jo en Riek bij boer Holtman en Mag bij boer

Budding. Weer in een wagen, ik met de fiets eerst Maria

en Len weggebracht. Moesten even wachten. Dan Jo en

Riek, vader en moeder en zo wisten wij waar ze waren.

Toen verder naar Magda haar plaats "het verste". Mag

huilen, zij was alleen en ik huilde mee. Daar gekomen

werd ze vriendelijk ontvangen. Keurige mensen, zo'n

heerboer. Ik gauw weer weg want ik kon mij niet zo

lang goed houden. Even naar vader en moeder om te kij-

ken en het was er prima met hen. Toen naar het huis

waar ik moest zijn; werd goed ontvangen en moest al

direct met eten beginnen. Daarna moest ik nog even naar

mijn ouders om spullen te halen die ik zeker nodig had.

Een meisje, waar ik was, ging mee. Daar gekomen, alles

verteld en zo, en ik stond bij die boer te huilen als een

kleine jongen. Vader en moeder ook want ze vonden het

ook vervelend. Ik wou eerst nog naar Mag gaan maar

dat was beter van niet want dan begon het weer van

voren af aan. Dus gingen wij weer naar huis en heb daar

zitten te vertellen waarna wij naar bed gingen. Ik was

moe.

Dinsdag 16 januari. Ik had 's morgens tot 9 uur lekker

geslapen want ik had een goed bed wat ik niet verwacht

had. Na het ontbijt was het eerste werk naar Mag te gaan

en het viel reuze mee toen ik daar kwam want ze was al

aardig in haar schik. Ik bleef daar een poosje en ging

van daaruit naar vader en moeder en die maakten het

ook best. Vader ging even naar Maria en Len en ik gin-

gen mee. Maria had zich niet zo goed gewend. Te begrij-

pen, maar dit zou vanzelf wel beter worden. Toen naar

de kapper want het werd hoog tijd dat mijn haren eraf

moesten. Daarna tijd om te eten wat mij wel aanstond en

ik heb er ook goed gebruik van gemaakt. 's Middags om

drie uur ging ik weer naar Mag en samen naar Jo en

Riek en bij mijn ouders kijken. We waren daar een hele

tijd geweest en moesten ons haasten want om zes uur

moesten wij eten. Mag ging alleen naar haar kosthuis

wat toch niet meer zo ver was. Verder na het eten veel

verteld waarna wij rustig gingen slapen. Hier merkte

men niet dat het oorlog was.

Woensdag 17 januari. 's Morgens sliep ik weer tot 9

uur. Na ontbeten te hebben ging ik mijn dagboek schrij-

ven. Het was slecht weer, sneeuwde en het is hier veel

kouder dan in Limburg (vlak). 

's Morgens nog naar het distributiekantoor geweest en

kregen daar onze bonnen. Ik kreeg een bewijs dat ik niet
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hoefde te werken in de loopgraven; "putje scheppen".

De Duitsers hadden mij 's avonds aangehouden en ik

moest zorgen dat ik dat in orde kreeg. Ze hadden mijn

papieren vastgehouden. Ik had een Ausweis van de

Ortscommandant in Well; was opzichter zogenaamd op

de ontginning in Well en ze kwamen de papieren 's

avonds terugbrengen. Het was in orde. 's Middags weer

naar vader en moeder en vandaar naar Mag tot zes uur.

Toen naar mijn kosthuis waar het eten al stond te wach-

ten. Daarna bij de kachel wat zitten kletsen waarna wij

naar bed gingen.

Donderdag 18 januari. 's Morgens lang geslapen.

Daarna met de kostbaas een pak stro gehaald voor de

kachel. Er is hier schaarste aan brandstof. Daarna een

ruit met Len gehaald en het was weer etenstijd. Na de

middag kwam Mag en hebben we hier wat zitten vertel-

len. Om vijf uur weer weg. Eerst bij vader en moeder,

wat ik geen dag oversloeg en wat ze fijn vonden. Daarna

Mag nog gauw naar huis gebracht en ik was nog te laat

voor het eten wat niet zo erg was. Harry Derks, Hub

Arts en Hay Jacobs hadden ze meegenomen naar

Groningen. Hun papieren waren niet in orde, maar

waren gelukkig vrij gekomen.

Vrijdag 19 januari. 's Morgens weer lang geslapen en

moest daarna aan mijn fiets gewerkt, waar alles aan los

zat. Dan naar Maria en Len. Daarna naar vader en moe-

der. Om vier uur naar Mag die stond uit te kijken of ik

nog kwam. De mensen vonden dat ik zo dikwijls kon

komen als ik wou. Mag was wel een beetje boos want ik

bleef niet zolang omdat wij om zes uur moesten eten.

Daarna nog van alles verteld over de oorlog en volgens

de berichten ging het goed en ik hoopte zo gauw moge-

lijk thuis te zijn.

Zaterdag 20 januari. 's Morgens na het ontbijt eerst

naar de kapper. Teruggekomen, me flink gewassen. 

's Middags zou Mag komen om mijn zondagse kostuum

op te persen. Het lag dikke sneeuw en het sneeuwde nog

steeds. Mag keek niet naar slecht weer en kwam toch.

Ze heeft mijn kleren mooi geperst. Even gezeten en

weer richting naar thuis. We gingen nog even bij mijn

ouders aan. Ik moest Mag dan verder brengen, maar een

zoon waar Mag was kwam langs en Mag wilde niet dat

ik meeging. Ze dacht, denk ik; dan heb ik even een ver-

andering. Ik naar huis. Verrekte van de koude voeten.

Toen bij de kachel met de voeten op de stoof gezeten en

het was weer bedtijd.

Zondag 21 januari. Ik had met Mag afgesproken samen

naar de kerk te gaan. Mag zou dan bij mij aankomen. Jo

en Riek waren al om 8 uur geweest en kwamen uit de

mis knopen voor boorden brengen want ze was van dat

kleine spul alles vergeten. Mag was om half tien bij mij

en we gingen op weg. Onderweg kwamen we Dien

Derks en Piet Damming tegen en liepen daarna verder

naar de kerk. Er was nog plaats genoeg in de banken.

Het was ijskoud in de kerk en we trokken onder de

preek de handschoenen aan. De pastoor had het schijn-

baar niet koud want het duurde anderhalf uur. Na de mis

was het natuurlijk kletsen met onze dorpsgenoten. De

kerk was vol alleen van Wellenaren want katholieken

waren hier bijna niet. Van daaruit nog even bij mijn

kosthuis aan, langs vader en moeder en Len zei dat hij

weer gauw moest gaan want het was al half een.

Mag ging met mijn ouders mee want ze woonde toch

niet veel verder. Na het eten naar Mag en samen naar

Maria en Len waar Mag nog niet geweest was. Gebleven

tot vijf uur want het was hondenweer, het sneeuwde en

waaide ijskoud. De schoenen trapten wij onder de

sneeuw met fietsen naar naar moeder en vader. Jo en

Riek waren daar ook. Mag wou wel alleen naar huis,

maar ik wilde dat niet want het was veel te donker en ze

was ook bang. Onderweg kwam ik de dochter van mijn

kostbaas tegen en even later Len en we konden bijna

niet tegen de wind in. Ik nam haar fiets en nu kon ze

lopen want fietsen was geen denken aan. Ik kwam bij

Mag haar huis zo wit als een sneeuwman. Ik ging niet

verder dan in de voorkeuken en ging gauw weg want het

was al een uur over tijd. Thuis gekomen, kleddernat,

andere broek aan en bij de kachel. 't Was een vreselijk

weer en we gingen vroeg naar bed.

Maandag 22 januari. 's Morgens met de kostbaas vroeg

melk halen bij de boer. Wij gingen te voet want fietsen

was geen denken aan. 't Was een half uur lopen voor wij

bij de boer waren. De flessen laten vullen en terug en bij

de ophaalbrug lag een oorlogsschip. De brug ging niet

open vanwege de vorst. 's Middags hoorden we dat er

ook een matroos was verdronken. 's Middags naar Mag,

lekker achter de kachel. Vandaar naar mijn ouders die

zich ook lekker bij het vuur hielden. Het was ook zo

koud. Moeder kon zich nog niet zo goed wennen en

dacht nog steeds aan Well. In Groningen kwamen steeds

meer mensen aan van Venlo en omstreken. Men zei dat

het goed ging aan het front en wij maar hopen dat we

snel weer naar huis konden.

Dinsdag 23 januari. 's Morgens eerst naar de kapper.

Dan naar het gemeentehuis. Ik moest terugkomen. Even

naar een winkel want we hadden thuis een toewijzing

gekregen voor ieder een ons zout, wat echt de moeite

was. Het kostte vier centen. Verder weer naar huis en ik

trof onderweg nog veel bekenden waar ik natuurlijk

iedere keer even bij moest blijven staan. Ik was om

twaalf uur weer thuis. Na de middag ging ik naar Len

die meeging naar Mag, maar hij wilde eerst naar de boer

waar vader en moeder ingekwartierd waren. Daar gingen

ze juist eten toen Mag en haar broer binnen kwamen.

Mag had Piet bij Maria getroffen waar hij geweest was.

Hij was in Grijpskerk bij mensen, 6 km van Noordkorn.

Hij had het best zo hij zei, Hen Peters (Wellsmeer) was

daar ook. Hij had pa Vis aan de telefoon gehad en die

zou de volgende week komen, maar moest de papieren

in orde zien te krijgen. Ik zie dat niet zo zitten! Vader

ging later naar Riek en Jo met Piet en ik ging met Mag

verder naar haar kosthuis. Piet bleef  's nachts in

Noordhorn en zou de volgende dag aankomen want hij

ging naar Groningen, doch heb hem niet gezien.

Woensdag 24 januari. 's Morgens moest ik eerst naar
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Riek die mij nieuwe mouwen in de jas gemaakt had. Ze

had alles mooi in orde gemaakt en had een broek van

mij mooi gemaakt en opgeperst. Jo was naar Grijpskerk,

maar kwam vandaag weer terug. 's Middags na net eten

(zoals gewoonlijk) naar Mag. Daar gezeten tot half zes.

Wij hadden een hele mooie middag gezellig gezeten en

verschillende onderwerpen besproken met de boer waar

Mag was. Mag vroeg of ik morgen terug kwam want zij

kon niet goed lopen. Dat zou ik wel doen en ging toen

weg. Nog even bij mijn ouders aan waar Riek ook was,

had daar deze middag voor moeder een jurk gemaakt. Ik

hield mij daar niet lang op want ik moest naar huis om

te eten. Na het eten bij de kachel gezeten en we gingen

om negen uur naar bed.

Donderdag 25 januari. Ik was nog niet lang op toen

vader kwam en vroeg of ik even meeging naar Len en

Maria. Dat deed ik graag. Eerst gingen we naar de kap-

per en lieten ons daar eerst scheren. Toen naar Maria

daar in de buurt. Daar was Cor die op de advertentie

afgekomen was die Len in de courant had laten zetten

om zijn en onze familie te zoeken, die natuurlijk ook in

Groningen, Friesland of Drenthe waren. Onderweg

kwam ik Engel, broer van Len tegen. Hij had 25 km.

gefietst door dikke sneeuw. Wij gingen toen eten. Na het

eten ging ik naar Jo en Riek en trof onderweg Holtman

waar Jo en Riek waren. Ik kreeg van hen een pijp tabak

en een sigaar, want die wist dat ik graag rookte. Daar

gezeten kwam Cor met Len zijn broer even kijken hoe

het met de meisjes ging, maar ze bleven niet lang want

ze hadden nog een hele reis voor de boeg in de sneeuw.

Om half vier ging ik naar Mag die mij ook weer graag

zag komen. Ze had een ontsteking aan haar tenen en de

mensen waar ze was wilden de dokter bij haar laten

komen. Verder kort bij de kachel gezeten, koffie, thee

gedronken en ging om half zes weg want ik moest toch

nog even bij mijn ouders aan. Daar kreeg ik twee lange

onderbroeken want ik had nog steeds korte aan wat hier

veel te koud was. Len kwam ook nog en er werd even

over oorlogsnieuws gesproken en over Maria want Len

zei dat het deze week gebeuren moest. Om zes uur gin-

gen we weer naar huis. Het eten was klaar en we kregen

alle restjes van de vorige dagen en je moest vlug zijn om

genoeg te krijgen want de drie dochters konden niet eten

maar vr….. Om tien uur naar bed want we gingen vroeg

naar bed was vanwege kolenschaarste.

Vrijdag 26 januari. 's Morgens niet vroeg op want het

was slecht weer. Ik ging maar te voet want je kon bijna

niet fietsen. Het had hard gevroren en het was koud.

Moest eerst naar het distributiekantoor voor de mensen

waar ik was. Vandaar naar de gemeente waar ik een

Ausweis ging halen vanwege oppikken; hoefde dus geen

loopgraven te maken. Daar klaar, weer naar huis. Het

was een half uur gaans. Dicht bij mijn tehuis ging ik

even bij Hub Arts aan, de verloofde van Jo Derks.

Vandaar naar de schuur die iets verder lag. Ik trof er Nol

Albers uit ons dorp en we hebben op de koestal staan

praten over van alles, over oorlog en Well. Om twaalf

uur weer weg voor het eten en kregen bruine bonen.

Maria is deze avond naar het ziekenhuis gegaan.

Zaterdag 27 januari. Het is slecht weer. Ik ging met de

huisbaas het bonen doppen en we zaten beiden lekker

achter de kachel want de sneeuw lag nog steeds dik. Na

het eten met Hub Arts naar de kapper, het was zaterdag.

Daarna naar Mag. Die mocht niet lopen van de dokter en

zat de hele dag warm bij de kachel. Daarna naar vader

en moeder, waarna het weer etenstijd was en ik ging na

wat verteld te hebben naar bed. Daar was het, het warm-

ste.

Zondag 28 januari. 's Morgens ging ik om 10 uur naar

de hoogmis en ging alleen want Mag kon niet mee. Het

was verschrikkelijk koud, maar de pastoor maakte het

niet zo lang als vorige zondag, maar het duurde toch nog

vijf kwartier. Ik hoorde van Len dat ik vandaag of mor-

gen oom zou worden. Het ging goed met Maria, ze had

wel pijn. 's Middags na het eten gingen Jo en Riek en ik

naar Mag. Dus eerst Jo en Riek ophalen en daar zat Len

en kwam met de boodschap dat Maria een dochter ter

wereld had gebracht. Wij natuurlijk blij en Len natuur-

lijk van harte gefeliciteerd dat hij vader was geworden.

Toen gingen we met z'n drieën naar Mag en feliciteerde

haar dat ze tante was geworden. Mag zat nog steeds op

de stoel. Wij zaten daar gezellig in de kamer met muziek

erbij en kregen thee met koek wat heerlijk smaakte.

Later kwam Len nog en werd door allen gefeliciteerd.

Wij zaten daar tot zes uur en gingen toen allen naar ons

eigen home. Ik werd daar ook gefeliciteerd dat ik oom

geworden was. Het was een heel mooie dag, maar we

hadden dit toch wel liever in Well willen meemaken.

Dan hadden we met z'n allen feest kunnen vieren.

Maandag 29 januari. 's Morgens na het ontbijt was

mijn werk melk halen. Ik moest te voet want men kon

niet fietsen vanwege de sneeuw. Het was een half uur

gaans en ik bleef daar bij de boer zitten praten die graag

hoorde wat er in Limburg gebeurd was. Het werd twaalf

uur, waarna eten. Na het eten moest ik eerst een brief

naar Mag haar vader schrijven want deze was jarig

geweest. Na dit gedaan te hebben weer naar Mag. Van

daaruit even naar vader en moeder en toen naar huis en

de dag was weer vol.

Dinsdag 30 januari. 's Morgens moest ik eerst naar de

kapper, waar ik altijd een poosje bleef zitten. Want daar

was het lekker warm. Vandaar ging ik even naar Len.

Die zei dat we 's middags van 2 tot 3 uur naar Maria

konden gaan. Na de middag er naar toe en we mochten

om beurten met twee man erbij. Het ging haar goed en

de baby woog 7½ pond en ze waren beiden best in orde.

Het kreeg de naam van Leonora, Theodora, Maria en

werd Lea genoemd. Daarna weer naar Mag om alles te

vertellen. Ik moest steeds lopen doch verrekte van de

kou en was tegen zessen weer thuis, koud van de vries-

kou en sneeuw.

Stop met schrijven want het is toch bijna elke dag het-

zelfde. Schrijf nog wel een nawoord van bijzonderheden

die ik meemaak.
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dat ze er zich niets van aantrokken. Gelukkig was het

toen licht buiten. Thei kwam ook eens kijken en waar-

schuwde de mensen dat ze bij het eerste schieten de kel-

der in moesten. Tegen vier uur riepen ze in een keer

gauw alles open en naar buiten. De pont gaat de lucht in,

een rennen van raam naar deur enz. tot ik net de achter-

gangdeur openzet en een knal. Ik vlieg naar buiten, een

wolk rook, de pont kantelt en zinkt. Ik kan jullie niet

vertellen wat een akelig gezicht dat was. De meisjes van

Drissen huilden hardop. Dit is nog niet gebeurd of er

komt een ordonnans met de motor en een erachter om

over de Maas te gaan, maar te laat. De andere soldaten

en marechaussees waren er nog allemaal over. Die twee

roepen: "Mensen sta hier niet, vlucht toch want ze kun-

nen elk ogenblik komen" en ze rijden weg. Mee gaat bij

ons weer de telefoon en hij zegt: "Tonny, het is zover, ze

komen, zeg tegen de mensen dat ze in de kelder gaan of

vluchten en ik zeg of roep:"Och Thei wat moeten wij

toch doen”: en hij zegt weer: "Kom maar naar ons, het

lijkt me toch beter". Toen vlogen we naar de kelder,

ieder een deken op de arm, de koffers en kinderwagen er

weer uit, naar boven. En met oma vast voorop, het reis-

mandje en de wagen volgepakt nog met van alles,

Wilmy en Lea-ke in een zware deken en een mantel.

Grada (Klabbers) met twee koffers. Ik mantels, dekens

en ik weet niet wat en daar sjouwen we heen. O, we

hebben al dikwijls foto's gezien, maar nog nooit een

zoals de Kasteellaan er toen uitzag vol van sjouwende,

vluchtende, huilende en schreeuwende mensen. De oude

en zieke mensen op wagentjes, zoals de oude vrouw

Simons hier van de zaal. Zielig om te zien en alles wilde

het kasteel binnen.Ik wist niet wat te doen. Gerard was

er nog niet en kwam maar niet. Wilmy en Lea schreeuw-

den: Vader, kom toch en ze zagen hem niet komen. Ik

vraag een fiets en ren terug. Eindelijk achter in de tuin

komt hij aan met achter op de fiets in een deken een

ham, brood, mik enz., wat er de hele tijd vanaf rolde. De

Koppersen kwamen gelukkig ook net en toen kon hij het

op een wagentje laden dat die bij zich hadden. Hij had

alles goed gesloten in huis en aan de mondvoorraad

gedacht. Net iets voor Gerard om daar aan te denken en

niet eraan dat wij in doodsangst zitten dat hij niet komt.

Ik weer terug naar de kinderen en alle mensen sjouwen

weer verder van het Kasteel weg, wij ook maar, gauw

naar Thei en Sophie. Op de laatste draai, och lieve men-

sen, zien we de Duitse soldaten aankomen. Ik heb

geschreeuwd om Gerard; wist niet meer wat ik deed. Ze

liepen heel rustig op een rij aan weerskanten van de

weg. "Mar Fråulein" zei er een "ziet toch niet zo ner-

veus, we doen ow ja niks". "Hier passiert ja niks, ziet

toch ruhig". Daar kalmeerde ik door, enfin, Thei kwam

me al tegen en Gerard zag ik bij de versperring aanko-

men. Och kinderen, ik kan het jullie niet zeggen, ik

word nog beroerd, nu ik het schrijf. Jullie begrijpen niet

wat een gewaarwording het was; die Duitse soldaten

daar tegen te komen. Tegen Gerard hadden ze gezegd:

"Got toch mer nor huus, ge brukt niet te gaon". “Ja” zei

Gerard, “als jullie over de Maas zijn , dan komen wij

1.10 Tonny van 

Bracht-van Lin(I)
(Als brief geschreven: op 15 mei 1940)

Lieve Kitty en Ben

(zus en schoonbroer in Alkmaar)

"Alles goed", daar begin ik mee en zo-even hoor ik dat

de post weer gaat en daarom maar gauw beginnen,

Hadden we toch maar op kunnen bellen, maar dat gaat

ook al niet. Och, och lieve mensen wat hebben we mee

moeten maken. Enfin, Well is God zij dank geheel

gespaard gebleven en zoals we menen Alkmaar ook. Van

jullie zal er denk ik ook wel een brief onderweg zijn en

ik zal maar van voren af aan beginnen te vertellen. 

2 mei 1940 Verleden week dinsdagavond hoorden we

ineens dat de kazematten bezet zouden worden.Aan de

radio de oproep aan de soldaten. We begonnen direct

met Wilmy in Venray te halen en de koffers maar eens te

pakken. Nelleke die hier was lachte me uit, maar ik zei

toen, beter 10 keer  te vroeg dan 1 keer te laat. Dat had

Nelleke zich nog dikwijls herinnerd, zei ze. In Venray

stuurden ze alle kinderen naar huis, de jongens van de

Paters kwamen Gerard al tegen naar het station. Alles

bleef rustig en donderdagavond gingen we als altijd ook

rustig naar bed. 

9 mei We sliepen nog niet toen om 10 minuten voor

twaalf de telefoon ging en Thei (= burgemeester

Douven) belde dat de bomen in het Wellsmeer de lucht

in gingen, dat we ramen en deuren open zouden zetten

en ons gereed zouden houden. 

10 mei Jullie begrijpen hoe we uit bed vlogen, oma rie-

pen en de meisjes en ik naar beneden om iets open te

zetten. Ik ben juist beneden aan de trap of het geeft de

eerste knal, dat ik niet weet hoe ik weer boven kwam en

toen weer een knal. De kinderen schreeuwden natuurlijk

en de straat was al vol volk. We trokken ons hals over

kop aan, pakten alles nog in wat moest, de kleine in het

reismandje enz, gingen toen naar beneden en brachten

alles naar de kelder, drinkwater enfin alles wat nodig

was. Het hele dorp was natuurlijk op straat en van Sas

en Drissen kwamen vragen om bij ons in de kelder te

mogen. Ze hadden niets klaar, de van Sassen ging, maar

de Drissens nog erbij niet. Die brachten toen vast de

dekens in onze keuken. De meisjes hebben nog brood en

mik en worst gehaald. Enfin alles klaar. We pakken nog

de schilderijen van de muur enz. het bleef intussen aan

het knallen. Dan hier, dan verder af, het was een toe-

stand. Ik kan het niet vertellen. We hebben op straat

gestaan tot ongeveer twee uur- half drie en zijn toen toch

maar weer naar boven gegaan en met de kleren aan op

het bed gaan liggen. Het bleef maar knallen dat we haast

schudden in bed. Om drie uur ineens geronk en komen

er ontelbare vliegmachines over en aan de andere kant

aan het schieten van jewelste. Maar ze waren zo hoog
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weer terug”. "Das ist ja eine schöne Einladung" zei er

een. Gelijk toen ik eraan kwam, kwam Pietje de veld-

wachter bij Thei uit en "Heil Hitler halt". De geweren

richtten zich op hem en hij moest de revolver afgeven en

wandelde toen rustig pratende met hen op Well aan.

Achteraf is hier vreselijk om gelachen. Oma was met

Anneke het eerste daar en zat al rustig in de kelder te

wachten. De kleine brachten we ook in de kelder, maar

wij bleven nog boven. Het schoot aan alle kanten maar

in Well niet. Wat bleek nu, de soldaten waren stiekem op

het kerkhof gekropen en schoten niet. Na een poosje

gingen er alweer mensen terug die in de haast alles ver-

geten hadden en nog een en ander wilden halen. Ze ver-

telden dat alles rustig was. Een paar keer was er gescho-

ten door de Hollanders die een Duitser ergens achter uit

hadden zien loeren. Er zijn een paar kogelgaten bij kape-

laan de ruiten in de deur van Vrede aan de kerk en nog

zo enkele plaatsen. Dus lieve mensen 's morgens om half

vijf zaten wij bij Thei en Sophie te kijken naar de nog

steeds vluchtende mensen uit het dorp en verder gebeur-

de er niets. Wel knallen, zodat we af en toe weer de kel-

der in vlogen en veel vliegmachines. Die voormiddag

heeft langer dan een week geduurd. Onze meisjes zijn

ook nog een paar keer terug geweest om nog wat kleren,

verband en van alles te halen. Om een uur of acht kwam

ook onze pastoor op zijn eentje eraan wandelen. We gin-

gen hem tegen en hij ging naar Verstappen, die hadden

een goede kelder. Later zagen we hem weer met de hele

familie ook daar weer weggaan. Ze waren naar Daemen

op de Kamp gegaan. Wij waren nog het dichtste bij het

dorp van allemaal. Aan de Rijksweg was ook alles weg.

De Artsen en Koppersen en Drissen zaten bij Thei de

Riet in het bos, bij alle mensen in de Bosserhei. En op

de Kamp enz. waren dorpsmensen bij Daemen, wel 6

huishoudingen. In een schuur zaten de families

Klabbers, Rich, Piet, Mantje met ik weet niet hoeveel

kinderen. Grada was daar ook mee weggegaan, dat

mocht ze van ons, want de kelder bij de Douvens was

erg klein. Onze Wilmy, dat arme kind was "op" van

zenuwen, wilde maar de hele tijd ook nog verder weg.

Daar hebben we wat mee te stellen gehad. Lea-ke, dat

lieve ding heeft haar deken zo dapper gesjouwd en niets

gezegd dat ze moe was. En oma zei later, als je maar

moet dan kun je wel, ze heeft er niets van afgeweten.

Tegen een uur of tien ging Thei naar Bergen kijken zei

hij. Sophie natuurlijk in doodsangst, maar hij ging. De

mensen die langs kwamen zeiden dat onze soldaten bij

Tax voor de deur zaten en geroepen hadden of ze er nog

niet waren.

De mensen hadden op het kerkhof aan gewezen, maar

durfden het niet te zeggen. Later hebben ze het natuur-

lijk gemerkt, vandaar die paar schoten. Een Duitser had

de helm op de kerkhofmuur gelegd. Die hadden ze er

direct afgeschoten, met één schot een gat erin. We heb-

ben om elf uur gegeten, erwtensoep met koek en zijn

daarna buiten op een deken gaan liggen in de zon, maar

wel "honderd" keer opgevlogen voor vliegmachines,

knallen enz. Och, och wat was het een dag en wat duur-

die lang. Tegen drie uur kwam Holla langs gefietst en

die zei dat er aan de andere kant van de Maas geen een

Hollandse soldaat meer te zien was. Men zei dat die zich

allemaal teruggetrokken hadden en er werd al verteld dat

ze in Afferden over de Maas waren, dat Gennep plat

geschoten was en dat een dorp tegenover Arcen in brand

stond enz. enz. Volgens dat Thei 's morgens in Bergen

gehoord had zouden ze 's middags ook proberen  in

Bergen erover te komen. We hoorden van hoe langer hoe

meer mensen dat in Well de soldaten ook al over de

Maas waren gegaan en dat er nog twee soldaten daar bij

ons huis op wacht stonden. Gerard wou direct naar huis

toe en voegde de daad bij het woord, pakte een en ander

bij elkaar en ging met Lea op weg. Ik ook de kleine

gegrepen, de wagen volgepakt en daar gingen wij als

eersten weer op Well aan. Natuurlijk al gauw gevolgd

door anderen. Die ons tegen kwamen zeiden: We wach-

ten nog tot morgen, maar al gauw kwam alles toch weer

naar huis. Toen ik hier kwam was er niets van Gerard te

zien. Hij stond rustig met de Duitse soldaten aan de

Maas te praten en ik maar angst dat hij te veel zou zeg-

gen. Tjonge wat een rommel was het in huis en het erg-

ste:geen elektriciteit. 

15 mei Sinds gisteravond hebben we dit weer terug

gelukkig en begint nu alles weer een beetje normaal te

worden. Wilmy gaat hier weer naar school enz. wat zijn

wij er dus prachtig tussendoor geglipt hier in Well. Nu

zijn de mensen onze pastoor dankbaar voor al het bidden

en danken O.L.Heer met hem, want nu is het toch duide-

lijk dat Well extra beschermd is gebleven, want wat kun-

nen we O.L.Heer danken dat we niet in Bergen wonen.

Daar is het een beweging van belang. Er is een grote

brug over de Maas geslagen en al het vervoer komt

daardoor. Alleen hier van de grens van Kevelaer af zijn

gisteren bij de 1500 zware vrachtwagens langs gekomen

en dit gaat alles in Bergen de Maas over. Gerard is een

keer over de Kamp terug moeten komen. Hij kon er op

de Rijksweg niet meer door. Op de weg bij de kapel

staat aangegeven: Pi. Brücke  Gemert. Dat betekent

Pioniersbrug naar Gemert, ook zo bij Lamers. Dus al het

troepenvervoer gaat over Bergen, ook door Afferden en

verder in Gennep over de brug. Ik ben gisteren met

Gerard even in Bergen en Gennep geweest. Gerard

moest naar het Hauptamt een bewijs halen om te mogen

rijden. Ik was zo gelukkig weer in het rustige Well te zit-

ten. We zien een enkele gemoedelijke soldaat rondlopen.

Af en toe komt er een groepje langs. Ze gaan over de

Maas of steken eens bij Drissen aan. Ze zitten dan bij de

meisjes op de bank wat te moelvechten. Vanavond zijn
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er een stuk of tien in de lege kapelanie getrokken en één

loopt nu hier op en neer. Er is weer een pont in de Maas

gekomen, die hebben ze uit de haven in Wanssum

gehaald, die lag daar nog. In Bergen hebben ze ook

overal inkwartiering. Bij Nikkessen 5 officieren, zei Mia

Arts. De school ligt daar ook vol soldaten. Vandaag

kwam er al een voor Zegers pillen halen. Hij kwam uit

Wien, zei hij. Ik verstond hem haast niet. Hij zei tegen

Lea: Grüss dich Gott Kleine en gaf haar een hand en

tegen mij: auf Wiedersehen, gnädige Frau. Oom Jan en

Marie waren nog steeds bij Jaspers. Oom Louis en

Jeanette waren weer in huis, zijn bij Remmen aan de

berg geweest een paar dagen. Ik was ook even bij Dhr.

Hermans, daar was beneden ook alles leeggeruimd en in

gebruik geweest door de Duitse soldaten. Uit Wellerlooi

zijn 2? jongens gesneuveld, dat weten ze. Hier uit Well

één van Krebbers is geïnterneerd geweest en al weer

terug gekomen gisteren. Verder weten we nog niets. Uit

Bergen zijn twee jongens, één van v. d. Biesen en een

van Honig door het been geschoten, niet in dienst, maar

die gingen even over de Rijksweg fietsen toen ze in

Afferden aan het vechten waren. Gerard heeft hun ver-

bonden. Gelukkig niet ernstig, beiden dwars door het

bovenbeen heen. In Afferden en Arcen is flink gescho-

ten, ook in Mook. Katwijk ligt haast plat en Heumen en

Cuijk heeft ook veel geleden zegt men. We zouden zo

graag overal gaan kijken, maar we mogen met de wagen

niet verder komen dan de praktijk. Ook Blerick heeft er

flink van gehad, ja en in Broekhuizen een paar huizen.

De bruggen in Mook en Gennep zijn niet de lucht in

gegaan, dat hebben jullie misschien al gehoord. Nu

geloof ik dat ik haast uitschei. Hebben jullie de kist ook

nog gekregen. Die had ik maandag net weggestuurd. Ik

hoop dat deze brief gauw bij jullie is en zal hem nu nog

naar de post brengen. Er komen vanavond wel vliegma-

chines over, dat zal bij jullie ook wel zijn denk ik. Straks

weer 18 bij elkaar, soms zijn ze heel laag. Deze morgen

was er een Streutjens uit Bergen bij Gerard, die in

Malden in de kazematten gelegen had. De arme tobber

kon met een oog niet meer zien. Dit was geheel kapot.

Zelfs een stuk uit het ooglid door een granaat en een

heel breed schampschot over het hoofd. Hij had ook drie

dagen niet meer kunnen horen. Anneke komt net thuis

en heeft in het dorp gehoord dat haar broer Piet ook

thuis is. Hij had een licht schot door het been gekregen,

lag in Wanroy. Die is blij, één broer van haar was in den

Haag. Lieve mensen, nu schei ik echt uit want het is

haast elf uur en kunnen de meisjes de brief nog weg

brengen. Ik hoop dat hij morgen direct weggaat en ik

ook gauw iets van jullie hoor. Lieve Kit, wat heb ik deze

dagen veel aan jou gedacht. Kan me nog zo indenken

van toen ik op het laatst was, maar wat zijn we blij.

Allerbeste. De kleine meid is een schat, heeft twee tand-

jes en kan al haast zitten.

Nog heel veel dikke kusjes van oma, de kindjes en mij

Tony. 

1.11 Tonny van 

Bracht-van Lin(II)
(Als brief geschreven te Grootegast op

23 jan.1945, verstuurd na 1 febr. 1945)

Lieve Kitty,  Ben en kindjes.

Op de verjaardag van Wilmy begin ik voor jullie een

lange brief te schrijven.

Ik ben begonnen met eerst een uurtje te huilen, want dat

kan ik nog wel. De hele dag is het hopen dat het beter

wordt. Het is er niet beter op geworden, doordat Gerard

al direct gevraagd werd voor een zieke dokter waar te

nemen.

In Oldekerk hier 6 km vandaan. Dat was natuurlijk zijn

plicht maar het valt niet mee. Alles is hier zo vreemd.

Maar laat ik nou eerst nog eens vragen; hoe het met je

gaat lieve Kitty toch heus heel goed. Ik heb daar aan de

telefoon heel weinig naar gevraagd. Ik heb teveel over

mezelf gepraat. Hoever ben je nou? En kun je nog steeds

goed? Gelukkig gaat het met het eten nog al. Sjonge

wat heb ik daar over in "gezeten". Ik heb het nog dik-

wijls gezegd in de kelder waar wij zo genoeg aten.  En

je lieve kindjes, ik wou dat we ze toch eens gauw zien

konden. En oom Ben, hoe is het met hem? Zie je hem

wel eens? Het is toch een hele toer.

Laat ik nu eens beginnen te vertellen hoe het ons ver-

gaan is hier. Zoals jullie weten waren we de eerste nacht

bij Dr Bokema, waar ze heel hartelijk waren. Ze hadden

ons geplaatst bij een boer zg. de rijkste boer van

Grootegast maar ook de zuinigste, dat zei men ons al

tevoren.

's Morgens en 's avonds geen kruimel vlees, koude dikke

pannenkoek ook bij het brood zelfs, geen stukje kaas ter-

wijl de andere mensen bij de gewone burgers dat wel

kregen. De meisjes van Arts kregen een huis toegewezen

waar twee oude mensen in woonden, die er liever uitgin-

gen dan samen met vreemden te wonen. We hebben toen

gevraagd of wij erbij mochten en dat was goed. Wat zijn

de mensen hier toch ver achter, ze slapen vooral in alle-

maal bedkasten. Die mensen hebben alles in huis gela-

ten, zelfs hun etenswaren, brandstof enz. en het is heel

gezellig bemeubeld. Alleen beddengoed was er niet

genoeg natuurlijk. Dat hebben we overal bij elkaar

gehaald. Vanmiddag krijgen we nog twee auping-matras-

sen (want 2 slapen er nu op strozakken, van hier achter

waar Gerard nu is). We hebben nu wel de vraag over het

eten, we hebben echter al wat eten bij de boeren gekre-

gen en krijgen 5 ltr melk per dag. We hopen dat Gerard

gauw ergens een praktijk krijgt waar een dokter onder-

gedoken is of  vanwaar we dan met ons hele gezin naar

toe kunnen. 

Nu zal ik het een en ander eens gaan vertellen van de

ellendigheid die we in Well meegemaakt hebben. We

hebben een dagboek bijgehouden. Aan de hand daarvan

wil ik het een en ander vertellen. De beroerde tijd is
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begonnen ongeveer half september. Well kwam vol mili-

tairen en Duitse arbeiders die overal loopgraven maak-

ten. Ook de Wellse mannen moesten allemaal graven en

zelfs een paar dagen de nonnen; ook de meisjes moesten

aardappelen schillen en kousen stoppen voor de Duitse

militairen met het gevolg dat alles onderdook. Zelfs

Wilmy hadden ze een keer gezien en moest naar de

pastorie komen. Ze heeft het echter niet gedaan en er

kwam ook niets van. Zodoende wel wat zorg gehad en

ook steeds inkwartiering, daar altijd goed mee getroffen.

We zijn ook gauw in de keuken gaan wonen om al die

herrie op straat niet te zien. We moesten toch steeds de

gordijnen potdicht houden en je ergerde je dood. Maria

is op zondag naar huis gegaan en ik heb haar thuis laten

blijven, wat maar goed was. We hadden het toen knus

onder elkaar, ik kookte zelf en Gerard was meestal thuis.

Kon niet meer over de Maas. De kinderen speelden nog

gewoon buiten d.w.z. op de plaats. In de verte was toen

al steeds gebulder en er kwamen veel vliegverkenners

die steeds op het front, dat tussen Vierlingsbeek en

Overloon was, doken. Ook bij ons in de buurt doken ze

soms, maar er gebeurde niets.

Op 27 sept. bombardeerden ze de pont in Bergen,

meteen middendoor en gezonken. Op onze pont was het

natuurlijk bar druk, zodat we toen bang werden, bij ieder

vliegtuig vlogen we naar binnen. Vooral de kinderen die

waren 's avonds soms erg moe alleen van het ren-

nerachtige gedoe, doch er gebeurde niets en zoals altijd

worden wij weer minder bang tot we op het laatst naar

buiten gingen kijken als er vliegers kwamen Intussen

kwam het front steeds dichter bij en soms een ontzettend

gebulder, maar alles went op den duur.

Op 12 okt waren we 's middags aan het eten. Renéke

was al klaar en hing wat aan de rekstok want er waren

meer kinderen op de plaats. In één keer, ik kan het

onmogelijk beschrijven, een hevig gebulder, gekraak,

geknetter en wat al meer. Gerard stond voor de kelder en

ik wil naar buiten voor Renéke. In de keuken één plons

stof stenen enz. Op de plaats zag ik maar rookschemer

en Renéke buiten. Gerard duwde ons gewoon de kelder

in. Ik riep maar om Renéke die ineens met 4 andere kin-

deren, schreeuwend de kelder in kwamen hollen. Ik heb

haar in mijn armen genomen en hardop geroepen: "Heb

dank ons lief Heertje". Wel 10 keer achter elkaar, als

door een wonder had geen van de kinderen iets meege-

kregen. Het was een gehuil en geschreeuw in de kelder,

de een riep al harder dan de ander. Het duurde natuurlijk

niet lang maar het leek een eeuwigheid. Toen we uit de

kelder konden ging Gerard  het eerst op zoek naar

gewonden en was het een ruïne buiten. Kwanten kwam

het eerst bloedende aangelopen. Het was echter niets dan

een schaafwond op zijn hoofd. Voor de deur lag een

dode soldaat die de wacht voor het veer had. Op de pont

een dode soldaat. Bij van Sas nog een, in het geheel 4.

Van de mensen als door een wonder geen een. Alleen

vrouw van Gellecom is 2 dagen naderhand gestorven,

die werd bij Vos uit de pannenschop gehaald. Je kon

haar haast niet meer kennen van de stof. Er waren wel

verschillenden met scherven, niet ernstig o.a. vrouw

Vullings zwaar gewond Jopie Thissen,  Jan Verheijen,

van Sas, Kwanten, Vos,Vreede tegenover de kerk, de

kapelanie achter in elkaar. Bij ons achter op de plaats

was het kletsnat en een modder uit de Maas, stenen enz.

In huis niets dan glas, stenen, water en modder b.v. in de

salon, de stoelen, bank enz. alles vol modderspuiten.

Enfin één chaos. Nu is het dan begonnen.

's Anderendaags de tweede aanval en elke dag weer

opnieuw. Met de eerste aanval lagen er in ons huis ook

13 kogels van de vliegers, "Bordwaffen" noemt de

Duitser dat. Het zijn kogels van 10 cm lang en een dikke

duim, dik. Er waren er ontploft o.a. op de badkamer, de

poot onder de badkuip uit. We hadden toen 3 Feldwebels

ingekwartierd, die zaten te eten op de logeerkamer. Daar

zat een kogel door het plafond en langs de muur

geschampt en in een deur blijven zitten, niet ontploft.

Ook aan het Moleneind zijn bommen gevallen. In het

huis was zo goed als geen ruit meer heel.

Dit was dus de eerste aanval en geen pont geraakt. Nu

ga ik aan het dagboek van Gerard en waar het moet ver-

tel ik er wat bij want het is zeer beknopt.

1 okt In Arnhem strijd gestaakt, kalm vandaag aan het

front ook hier (zondag)

2 okt Kerk van Vierlingsbeek in de lucht laten vliegen

(de Duitsers)

3 okt Heel de dag veel gebulder aan het front, Meyel

en Overloon vrij

4 okt Weer 250 koeien over de pont naar Duitsland, in

Rode Kruis wagens varkens. Vrij kalm

5okt Druk beschieten van treinen in grensgebied.

Veel ingepakt en weggestopt in klein keldertje. Voor de

ingang hadden we een oude apotheek opstand gezet met

flessen, we waren toen nog zo naïef dat we dachten dat

alles daar veilig stond.

6 okt Zondag zijn er granaten op Bergen gevallen.

Vandaag veel bommenwerpers, vreselijk druk. De lucht

zag er zwart van (niet in groepen) we telden er 2300.

7 okt. Heel veel bommenwerpers. Bij ons is 's nachts

de hele tuin vol met munitie gekomen, we hebben veel

angst, de garage vol mitrailleurs en geweren. De hele

border plaats, de heesters afgehakt voor camouflage van

de munitie. Als Engelsen het te weten komen worden we

vast gebombardeerd. 's Middags gaan er echter al een

paar vrachtwagens weg.

Zondag 8 okt Gochse soldaat moest waken bij muni-

tie, vertelt van alles o.a. dat Uedem geheel plat ligt, ook

het huis van Sangers en de Kweekschool. Die zei ook

tegen mij; Ik wou dat de ganse rotzooi in de lucht vloog,

terwijl een van onze Feldwebels er bij stond; die zei

toen tegen mij: Das ist nun Deutsche Werhrmacht, aber

sehr ordinair.

Vandaag Nelly Arts van Horst, voor het laatst in de

kamer gezeten.
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9 okt Zeer stil vandaag. Mia Arts op zeer oude heren-

fiets naar Horst-America en Nelly had gehoord dat

geheel Deurne in Horst zat geëvacueerd. Toon bij de

pastoor.

10 okt Veel regen en front stil

11 okt Geslacht, Jo en Mien naar Siebengewald met

volbanden (de fietsen waren toen al allemaal gevorderd)

alleen hele oude knollen kon je nog mee fietsen, later

werden die ook nog afgenomen

12 okt We moeten het varken delen met Arts en er

werd bij hun geworst, maar goed, want als  het bij ons

was geweest zou alles onder de glasscherven en stof

gezeten hebben, van de eerste bomaanval op Well

(boven beschreven) Behalve bomaanval twee maal

mitrailleurvuur uit vliegtuigen. Overal kogels door dak

en plafonds.

13 okt Het buldert erg, we zijn precies in de keuken

aan het eten of er komen weer vliegtuigen. We gaan met

de soep de kelder in en eten in de kelder. Steeds meer

bommen op Well. Het huis van Heuren in elkaar. Een

Duitser dood, nog 2x gemitrailleerd. Afferden, Heyen en

Gennep geëvacueerd We gaan in de kelder

14 okt Heel veel kanonnenvuur aan het front. 2x pont

beschoten. Een Duitser dood en wij nog steeds niet

geraakt.

Zondag 15 okt de H. Missen zijn om 7 en half negen.

Later op de dag durft niemand meer te komen, er is geen

lof. Venray gevallen. Vannacht veel vliegers en granaten

16 okt De Straflingen vertrekken (Dit waren soldaten

die straf hadden, ze hadden geen geweer en moesten

steeds loopgraven en bunkers maken).

17 okt Veel, zeer veel kanongebulder. Hier is 4x gemi-

trailleerd. Op het N.A.D. kamp te Horst ook gebombar-

deerd. Veel buurttorens weg, ook Venray. Men praat hier

over evacueren

18 okt De Maas wordt hoog. De stuw in Afferden gaat

niet meer open, is ook gebombardeerd.

Bij dit bombardement zaten Anny, ik en de kinderen

alleen in de kelder, vreselijk gewoon en dan nog de zorg

om Gerard, die kwam gelukkig behouden thuis. We heb-

ben toen een gat in de muur gesloopt naar Koppers,

zodoende waren onze kelders verbonden. Dit was veel

prettiger. Als Gerard er uit moest baden we allemaal

daar de rozenkrans, ik deed dan niets dan huilen.

Vandaag ook weer veel granaten gevallen. O.a. op het

ziekenhuis Venlo

19 okt Vannacht veel granaten. Om 8 uur 's morgens

komt Jo Arts huilende de kelder in hollen, wij lagen nog

in bed: dat we moesten evacueren om 12 uur. Later

hoefde dit gelukkig niet..

Vandaag weer een bombardement op Well en het huis

van Arts in puin, een bom voor het keldergat, waarvan

de stenen naar binnen gevallen zijn. Ze zaten allemaal

onder de stof, Zijn met grote angst naar het klooster

gerend en kwamen tegen de avond huilend bij ons aan

of ze bij ons mochten komen wonen, wat vanzelfspre-

kend was. We wonen nu met 10 in de kelder. Pater

Canutus en Frans blijven in het klooster wonen. Deze

twee waren allebei bij Arts op vakantie en konden niet

meer weg. Oostrum en Leunen vrij. Ook het voorportaal

van de kerk in elkaar en veel beschadigd aan de kerk.

20 okt Hoera, de pont is vandaag vertrokken, een

schipper werd gedwongen ze op te slepen tot op de

bocht. Bij het kapelletje wordt ze weer beschoten en ein-

delijk dan eens geraakt. De motor in brand. Toch werd

er vandaag nog gemitrailleerd op Well, geen bommen.

Met de pont zijn ook onze Feldwebels vertrokken. Ze

sliepen de laatste tijd ook bij ons in de kelder. Het was

boven geen doen meer vanwege de granaten. Zo gauw

de Engelsen de motor van de pont hoorden kwamen er

granaten en kon ze niet meer varen. We hadden die drie

3 weken gehad, we zullen na de oorlog schrijven of ze

nog leven. Het front is stil vandaag. Vanavond naar de

Kamp. Daemen getroffen door granaat, is waarschijnlijk

dood zeggen ze. Daemen was dood toen ik aankwam,

heb onderweg 3x op de grond gelegen, toch vielen er

toen geen granaten, maar vreselijk bang, kwam doodop

thuis. Gerard was nog nooit zo "op"geweest. Het was al

donker, hij zag het afschieten van granaten, het maar

flitsen en rommelen, bovendien moet hij erg oppassen

dat hij niet in een loopgraaf fietst, wij deden niets dan

bidden.

21 okt Wanssum 2x gebombardeerd. De veerdam bij

Tax hebben de Duitsers laten springen. Het front rustig.

Vanavond 6 Duitsers bij ons in de kelder. We moeten

alle deuren van het huis los laten zodat de Duitsers er in

kunnen als het nodig is.

Zondag 22 okt Zondag, frontsoldaten in het dorp,

roversbende, overal gestolen vannacht. Er is echter

goede stemming in de kelder, bij Koppers in de kelder

flink geborreld. Bij Koppers woont ook de familie

Kwanten. Deze morgen heeft kapelaan de H. Communie

gebracht in veel kelders, ook bij ons, plus de generale

absolutie.

23 okt Rustig aan het front. Bergen, Ayen en Heukelom

onder granaatvuur. De meeste militairen weer weg.

24 okt Rustig, Gennep is naar Gendringen zegt men,

over Duitsland

25 okt Rustig, alle meubels van boven uit elkaar geno-

men en naar beneden in de eetkamer gesjouwd. Nico

Kwanten was een reuze hulp.

26 okt Granaten op Bosscherhei. De silo in Wanssum

ligt plat

27 okt Granaten op het Leuken en op Duits geschut.

Velen leven weer meer boven vandaag, want sinds de

pont weg is geen bombardementen of mitrailleren meer

van vliegers. Wij koken weer boven doch eten in de kel-

der. We hadden eerst een fornuis van kapelaan, later dat

van Arts in de kelder staan.

28 okt 's Hertogenbosch gevallen

Zondag 29 okt Zondag 2 H.Missen in de pastorie in de

kelder en 2 bij Vink in de kelder. Kapelaan is flink, fietst

er steeds door. Veel jagers in de lucht. Front rustig.
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Pastoor zei vanmorgen dat hij kwaad was op de H.Vitus,

patroon van de kerk. De kerk kapot. De pastorie erg

beschadigd, de kapelanie kapot en een kerkmeester

dood; nu mag de toren er nog af, maar meer ook niet

want dan danken we hem af.

30 okt Gisteravond, zondag, grammofoonmuziek in de

kelder, de grammofoon van Jan Koppers. De kelder van

Koppers had toen al veel bewoners. Tante Lies van

Kessels met Ser haar broer en een neef die bij hun was.

Verder nog de familie Zegers van de drogisterij die

waren toen allemaal bij ons in de kelder. Het was heel

gezellig. We waren vandaag veel in de keuken, het was

heel rustig. Vandaag werd Oostrum en Geijsteren geëva-

cueerd want is weer in Duitse handen. Meijel en Liesel

ook weer in Duitse handen.

31 okt Venlo gebombardeerd, de brug niet geraakt.

1 nov De granaten vliegen over ons heen naar het front

toe en omgekeerd vallen granaten op het geschut van de

Duitsers buiten het dorp.

2 nov Allerzielen. Granaten op het dorp, 5 om ons huis

heen. Overal de planken waarmee de ramen dichtgespij-

kerd waren er uit, vanaf, overal stukken uit de muren.

Het ergste op de logeerkamer. Schreurs, Vrede, van

Bommel, Thei Derks en onze buurman Koppers geraakt.

Koppers wel het ergste, met 2 grote 15 cm doorsnee gra-

naten. We dachten dat het op ons huis was. De stenen en

pannen vielen van alle kanten. We baden hardop. Allen

van Koppers kwamen bij ons in het smalle gewelfde kel-

dertje. We waren doodsbang. Het gedonder was ook

gewoon bar. Sommigen hielden de oren dicht. Om 8 uur

komt pastoor kijken of hij bij ons in de kelder mag, hij

moet om 10 uur er uit, er moeten militairen in.

Natuurlijk kan dat. We zijn nu met 13 (twee dienstmeis-

jes). De meisjes van Arts zijn bij Koppers in de kelder.

De H.Mis is bij Koppers in de kelder, die is groter. Het

Allerheiligste staat bij ons, heerlijk is dat. We zeggen;

nu overkomt ons niets in deze kelder.

3 nov geschut komt nu van de Rijksweg. Bij Koppers

slapen nu 23 mensen. Mevr. Koppers is ziek en moet in

bed blijven.

4 nov Druk aan het front. We komen niet uit de kelder.

Liesel en Meijel weer in handen van Duitsers. Venlo

weer gebombardeerd. Kapelaan uit Afferden hier en

Zegers uit Bergen zegt dat bij tante Jeannet, in Bergen

veel kapot is.

Zondag 5  nov Zondag Toren van Wanssum en

Geijsteren gevallen. De kanonnen in Knikkerdorp scho-

ten veel.

6 nov Engelsen op Milsbeek

7 nov Rustig

8 nov Woensdag naar Bergen geweest. Vreselijk. Daar

50 granaten over me heen gezien. Bij Joosten in de kel-

der gezeten. Toen het 10 minuten stil was ben ik er uit

gegaan zo hard als ik kon uit het dorp gefietst.

Nauwelijks buiten het dorp begon het opnieuw en viel

de toren omver. Bij deze laatste aanval kapelaan de Boer

dood (een zoon Jopie van de Boer uit Gennep). Tante

Jeanette opgezocht bij Zegers in de kelder. Dank aan

O.L.Heer weer gezond thuis gekomen.

9 nov Rustige dag, behalve vanavond. 4 granaten, 20

passen van hier. Siebengewaldseweg, gedeeltelijk geëva-

cueerd, naar Gendringen. Harry Timmermans door bom-

scherven getroffen. Bediend.

10 nov Vanmorgen weer 8 granaten op het dorp

11 nov Tonny jarig. Wat drukker in de kelder. Oom

Henk en de pater geweest, ze gingen naar Verzijl. Maas

wast.

Zondag 12 nov Konvooi in Antwerpen

13 nov Rustig; Anny naar Wanssum, verlof van soldaten

bij van Sas in de kelder. Vroeg gegaan en om 1 uur terug

omdat het na de middag gevaarlijk is.

14 nov De inwoners worden allen opgeschreven. De

meisjes moeten zich melden bij de pastorie en moeten

overal aan het werk. Mien Arts en Truus van pastoor bij

een boer. Hij laat hun een uurtje werken en stuurt hen

naar huis. We hebben Wilmy als 14 jaar opgegeven.

15 nov Rustig. Mannen moeten bunkers bouwen. Ik

voor het laatst nog in Wanssum geweest. Tonny veel

angst.

16 nov Front wordt actiever.

17 nov Dr. Rijers uit Vierlingsbeek nu geëvacueerd in

Wanssum, bij ons geweest en wat uit de apotheek

gehaald. Er is daar gebrek aan alles en ze kunnen ner-

gens meer iets krijgen. Haelen en Horn vrij. Offensief

bij Aken en Metz.

18 nov Veel bommenwerpers, veel mannen van de over-

kant (men zegt 800) zijn over de pont gekomen en naar

Duitsland. In Wellerlooi nog steeds rustig, daar is nog

niets gebeurd, ook in Arcen niet.

Zondag 19 nov Rustig

20 nov Mien en Truus moeten aardappelen schillen op

het kasteel.

21 nov Rustig.

22 nov Veel kanonnengebulder uit Knikkerdorp naar het

front. In Wanssum is veel kapot o.a. het raadhuis 

23 nov Er gaan hier meer Duitsers weg en van de over-

kant trekken er veel voorbij en komen langs met hun

ransel op sportwagentjes en bolderkarretjes. Op Venlo

geweldig granaatvuur. Ook op de Kamp. Weer 2 doden

en 2 Duitsers. In Bergen ook 2 doden. Bij Drissen moe-

ten ze nu al pompen. Een vlot is in de Maas gekomen.

24 nov Renéke jarig. Het water ook bij Koppers en bij

ons in de kelder. Wij het kleine "geheime"keldertje uit-

geruimd, wij pompen ook uit het schrobgat. Horst en

Blerick gevallen. Granaten op het dorp, granaatwerpers

in het dorp gekomen en weer nieuwe Duitsers

25 nov Gisteravond de Kesselsen (An en de twee jon-

gens), ook naar ons, kunnen het water niet meer houden,

dus nu met 16. Om half vier veel granaten (heel zware).

Het gaat om de toren. Weer een op het huis van

Koppers, dat ligt nu rats in elkaar. We meenden ook het

onze. Hebben wel een uur gewacht eer we boven durf-

den te gaan kijken. Ook granaat op Schreurs, Derks , de
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koster en kapelaan. Volgens de tegenwoordige luitenant

hoeven we niet te evacueren. Maas wordt erg hoog, we

maken een rooster en moeten ieder uur mekaar afwisse-

len om te pompen. Het front komt in Wanssum.

Zondag 26 nov Zondag Vanmorgen 38 granaten op

toren en nog niet eraf. Vreselijk zware granaten met nog

vreselijker angst, sommigen zaten maar met de oren

dicht. Ontzettend kwaad op de Engelsen, is dat mikken?

Een poosje pauze, toen weer opnieuw, nou na 3 grana-

ten, ligt de toren omver. Jo Arts had de moed boven van

de trap telkens even te kijken. Toen ze het riep juichten

we allemaal. Toen we later in de keuken durfden kijken

huilden we allemaal. Het was een droevig gezicht.

Pastoor wilde niet kijken, heeft het 's anderendaags pas

gezien. De kerk natuurlijk ook grotendeels kapot. Het

bleek toch dat alle granaten tegen de toren en op de kerk

terecht waren gekomen, dus toch goed gemikt. Tegen de

avond weer veel granaten op het dorp "lichtere". Weer

veel huizen getroffen. We pompen aanhoudend, krijgen

van van Sas een beter pompje. Het andere was te zwaar.

De Maas valt iets. De Duitsers zaten vanavond bij ons

boven in huis, droegen met een mand inmaak van

pastoor naar buiten. Gerard er naar toe, ze gaan er van-

door en laten de mand in de poortweg staan. Gerard

loopt naar de hoek op straat kijken, meteen valt er een

granaat. Een tak van de kastanjeboom van Drissen vliegt

voor zijn voeten. Hals over kop de kelder in.

27 nov Hopeloze dag. Front bar. Maas hoog. We hou-

den het niet met pompen, moeten ook emmeren: op een

rij gaan staan tot boven aan de trap en mekaar emmers

aangeven, net als bij brand. Nog 10 cm en het gaat door

ons keldergat. Bij Drissen nog 4 cm. De van Sassen  met

5 komen bij ons. Dus nu met 21 mensen. Van Sas brengt

een betere pomp mee. Ook nog mannen vorderen.

Onverwachts bij Koppers in de kelder, ze zien er 3 naar

ons wegvluchten en doen verschrikkelijk lelijk. Allen

geheel van streek. Bij Koppers waren een kleine 40

mensen in de kelder. Vandaag veel granaten.

Blitterswijck is vrij.

28 nov Het front buldert, de granaten blijven vallen.

Maas wast nog. Het is hopeloos. Met deze pomp houden

we het anders goed. Vandaag komt een generaal naar de

Maas kijken. Om 7 uur komt een majoor bij pastoor en

zegt dat we om 10 uur allen bij Vink moeten zijn: evacu-

eren. We zijn kapot. Het water diep over de weg van

voor het kasteel tot aan Douven en daar moeten we door.

29 nov We zijn weer thuis. Een verschrikkelijke tocht

onder granaatvuur vertrokken. Toen we net in de achter-

keuken waren om naar buiten te gaan, een granaat bij

ons op de kippenkooi. Alles weer naar de kelder toe,

vertrokken en maar gebeden! Wij allen kousen en schoe-

nen uitgetrokken en bijna tot de knieën door het water.

De meisjes van Arts kousen en schoenen aangehouden,

zeer dom. Bij Peters (halfweg grens) moesten we wach-

ten op "evacuatiescheinen"tot 2 uur 's nachts. Toen kwa-

men ze zeggen dat we weer naar huis konden. Wat een

verlichting! Hardop biddende hebben we de terugtocht

ondernomen, toen op de kousen door het water. Om half

4 weer thuis. Hoe blij we ook waren, het was hopeloos,

de bedden in het water, 'n 20 cm erin. We dachten het

niet meer de baas te worden. Bij Koppers dreef alles.

Gerard op mensen uit om hulp met pompen en emme-

ren, toch nog gewonnen. 's Avonds het water weer de

baas, echter allen doodop van zo'n nachten de hele dag

hard werken. Deze nacht terwijl we weg waren alle spek

weggehaald, rookstokken, koffie, thee, pudding, suiker,

olie enz. enfin alles niets. We zijn weer thuis.

30 nov Weer veel granaten. Bij Koppers zijn ze het

water nog niet meester. De Maas valt echter. We zijn

allemaal zo moe, zo moe. Mevr. Koppers veel erger

ziek, op wagentje mee geweest. Vanavond de hele kelder

vol Duitsers, deuren moeten weer open blijven, weer

van alles weg gehaald, boven in huis. Ook 300-400 eie-

ren en onze mooie kinderwagen. Van van Sas ook van

alles. Vanmorgen zaten bij Drissen op de stoep 15

Tommy's gevangen genomen. Het hele huis rook naar

heerlijke sigaretten. Allen waagden het om even te gaan

kijken. Steeds granaatvuur op de luit die over vaart, er

komen dode Duitsers over. Bij Koppers het water ook

meester.

1 dec Twee granaten op het huis, veel gebulder, druk,

een granaat vlak voor garage. Veel was kapot, wat hing

te drogen in de garage.

2 dec. Gisteravond bruggenhoofd Wanssum opgege-

ven. Veel Duitsers in de kelder geweest. Steeds granaat-

vuur. Ook telefoon "Meldekopf" in onze kelder. "Allen

sind zurück, es ist gut gelungen" meldt de majoor het

laatst. Ook de Stoottroepen kwamen toen in de kelder.

We waren bang, vreselijke mensen, een was er bij met

een mooie vos om de hals. Om 2 uur ‘s nachts gingen de

laatsten weg, na weer van alles meegenomen te hebben.

Vandaag matig, wel een wiek van de molen geschoten.

De Maas valt steeds, echter nog dag en nacht pompen.

Om de beurt moet, ook 's nachts, ieder een uur pompen,

ook pastoor. Nelly en Tiny Drissen slapen ook bij ons.

Toren, de Kooij en de Staai de lucht in. De mooie, ik

kon wel huilen

Zondag 3 dec Venlo en Velden onder nevel en gra-

naatvuur. Zouden ze daar er over willen? Heel rustig.

4 dec Vannacht overal doorgeregend, vooral in de eet-

kamer alles nat. We schuiven heel gauw de meubels naar

de suite. De hulppont door de Duitsers gesprongen. Er

komt infanterie in Well. Rustiger.

5 dec Zeer rustig. Sinterklaas en Pieterman in de kel-

der ( Karel van Fien Drissen en Jacques Kessels die bij
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tante Lien was)

6 dec Kinderen toch ieder wat gekregen en erg blij. Ze

zijn tegenwoordig zo gauw tevreden, arme stakkers. De

pastorie is weer vrij. De Duitsers zijn er uit, staat echter

diep water in en alles als clubs, bedden enz. drijft door

het water. De Maas is weer 7 cm gewassen, pompen!

7 dec Overdag matig, vanavond 6 granaten op dorp.

Nelly Drissen scherf op het hoofd, gelukkig afgeschampt

en in de muur terechtgekomen. Dikke pluk haren eraf en

aardige wond. Die heeft ook een goede engelbewaarder

gehad. Ze wilde even een lampje pakken dat ze had

laten staan in de kamer. Mevr. Koppers veel slechter,

heel erg.

8 dec Op de Kamp hebben jongens geprobeerd over te

steken naar de Tommy's en zijn opgepakt: vreselijke her-

rie. Pater Canutus (die woonde op de Kamp bij Daemen,

zodat de mensen daar ook een H. Mis hadden) ook

gevangen genomen. Heeft 1 dag en 2 nachten moeten

graven. Een gat van 7 m x2 m x1,5 m. Ook alle jongens

en mannen.

9 dec Vanavond onrustiger. Weer een varken gekocht

vandaag. 

Zondag 10 dec Veel geregend. De Maas wast weer.

Weer granaten in Elsteren. Gerard en pastoor moeten

mannen opgeven, doch doen het niet. De luitenant

begrijpt het. Er moeten overal schuttingen gezet worden

tegen de huizen voor de Engelsen die in de straat kun-

nen kijken "feindsicht". De mannen durven niet vanwe-

ge de granaten. 

11 dec Vandaag wel wegen laten springen. Bommen op

Wellerlooi. Veel gestolen in Well.

12 dec Veel granaten van Duitsers naar Wanssum.

Mevr. Koppers naar het klooster

13 dec De Grüne Polizei komt naar Gerard of pastoor

vragen en moet het aantal vrouwen en kinderen weten

voor evacueren.

14 dec Vandaag weer lijst van mannen gemaakt. Een

Duitse officier komt hier naar mensen in Wanssum vra-

gen en presenteert Gerard om hem naar de Tommy's te

brengen. Hij gaat er ook naar toe. Veel activiteiten bij

Venlo. Groot alarm onder de Duitsers. We horen de trein

in Oostrum.

15 dec Vanmorgen granaten op het dorp.veel bomen

van de lanen gaan omver voor versperringen, vreselijk!

Vanmiddag  veel granaten op Knikkerdorp.

16 dec Regen.

Zondag 17 dec Duitse bommenwerpers hier over naar

Eindhoven? ( in verband met hun offensief bleek later).

Maas valt nu flink maar nog steeds stevig pompen.

18 dec Veel mannen moeten werken.

19 dec Veel granaten, vooral bij molen. O.L.Heer heeft

mijn Gerard beschermd! Ik fiets bij de kazerne en kom

de zuster tegen, al voorbij, doch roep haar terug, staan

even te praten en het begint te knallen. Ik plat op de

grond, vlakbij vallen granaten. Na afloop, beiden gauw

door en op de weg 3 gaten waar ik net met de zuster

gepraat had. Dank O.L.H.

20 dec Heel de dag granaten op het dorp (pantsergrana-

ten). Vrouw Sjang Krebbers-Drissen scherf aan het

hoofd. Ze kan niet meer praten, schedel ingedeukt

(bediend). Naar Kevelaer naar het ziekenhuis op een

boerenkar (weer er door gekomen en nu ook in

Grootegast).

21 dec Rustig, we hoeven niet meer te pompen.

22 dec Pastorie schoongemaakt, zo goed als alles weg-

gehaald. Ze hebben zelfs geen bedden. Erg veel grana-

ten, 2 doden bij de Coöperatie. Vrouw Thissen,

Knikkerdorp jonge vrouw en kindje en een jongen van

15 jaar; 3 gewonden aan Moleneind. Vanavond ook nog

meer granaten.

23 dec 12 uur, meer granaten op het dorp. De van

Sassen weer naar Drissen.

Zondag 24 dec Weer veel granaten rondom. Als we

maar niet weg moeten.

25 dec Mooie Kerstmis in de kelder. Het stalletje staat

er, ondanks veel kapot van de beeldjes ( een kogel in de

kist met beeldjes ontploft). Het kribje, Maria en Josef

nog heel. Om 12 uur doet de pastoor de H.Mis voor

onze twee kelders. Hoogmis, we zingen allen mee.

Roerend! Kerstdag weer granaten op het dorp.

26 dec 3 granaataanvallen. Na de tweede aanval 3

gewonden in de keuken aan het verbinden. Derde aan-

val, eerste granaat bij ons op de plaats, vlak voor het

keukenraam één schervenbui en gerammel, de kelder in.

Met 4 slechts kleine scherfjes naar onze richting! Alle

grote scherven de andere kant opgegaan (als een won-

der). Dank O.L.H. Buiten op de plaats een muur door-

zeefd van gaten.

‘s Middags een gewonde in het klooster. Dààr weer gra-

naten. 's Avonds een jongen van Rutten uit het Leuken

dood en 2 soldaten. Pastoor vertrekt vandaag weer naar

zijn eigen huis.

27 dec 's Middags na 3 uur 72 granaten. Er roept

iemand boven aan de keldertrap. Ik ben gewond, komt

naar beneden en het is Sjefke Klabbers van Piet

Klabbers 12 jaar. Het bloed loopt hem langs zijn been.

Hij heeft in zijn billen 7 scherven en nog 3 in zijn been.

We hebben hem in de kelder op de tafel geholpen.

Scherven konden er maar niet uitgehaald worden, arme

jongen, een scherf opzij in zijn bil in het midden en een

in de andere bil blijven zitten. Waarom laten we de kin-

deren ook op straat lopen. Mien Arts is dapper om de

vader te halen. Deze heeft hem naar huis gedragen, ligt

nu nog in Groningen in ziekenhuis.

28 dec Granaten op klooster. Mevr. Koppers gestorven,

arme Miep en Jan. In mei hun vader, nu hun moeder.

29 dec De Kesselsen naar huis.

30 dec Het front bij Kleve erg actief. We horen veel

gerommel van de kant van Duitsland. Weer enkele gra-

naten op dorp

Zondag 31 dec Nog oliebollen gebakken. Veel granaten,

veel vliegtuigen. Een granaat boven de keuken, de "pro-
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peller"door het plafond en in de keuken bij de wachtka-

merdeur. Gerard in de wachtkamer, in de kelder paniek.

Weer dank O.L.H. ( in de wachtkamer was het voor-

naamste van de apotheek heen gesjouwd). Weer mensen

weg uit Siebengewald.

1 jan Wat zal 1945 ons brengen. De Duitsers gaan

aanvallen. Als dat toch waar is! Vannacht vreselijk, gra-

naat op serre, in tuin, op van Sas en Albers.

2 jan Vannacht Duitsers over de Maas. Wat een nacht!

Om 10 uur begonnen 5-600 granaten (lichte en zware),

ook pantsergranaten. De nevelwerpers van de Duitsers

beginnen. De hele kelder dreunt en schudt hiervan het

zijn 48 granaten die ineens afgeschoten worden. Als het

begint is het net of er muziek begint. Het is een gefluit

in alle toonaarden. De inslag was allemaal aan deze kant

van Wanssum. Hopelijk niet veel erop want dan och-arm

Wanssum. De familie Koppers en de Artsjes 's nachts bij

ons in het keldertje gezeten, veel angst gehad en veel

gebeden. Overdag rustig

3 jan Vannacht verschrikkelijk!!!! ± 3 uur 1200 grana-

ten voor en in de Maas en op dorp in 3 kwartier tijd.

Daarna begonnen de Duitsers, alles geduurd tot 7 uur.

Veel Duitsers hier. De aanval schijnt niet gelukt te zijn,

veel granaten overdag, 2 granaten in tuin vandaag. Van

de kersenboom bij de zandbak de hele top eruit, ook de

kersenboom bij serre kapot.

4 jan Vannacht toch nog erg van 12-2 De Duitsers

trekken weer terug, wat een verlichting! Ze hebben de

helft van de manschappen verloren, men zegt dat er  ±

500 over zijn geweest, veel gedood door hun eigen

geschut, dat niet goed meer gesteld kon worden. Om

half 6 weer granaten op dorp.

5 jan Vannacht geen schot hè hè! Overdag over en

weer geschoten, om 3 uur veel op dorp.

6 jan Vannacht was het weer geweldig. Van 5-9 weer

± 1200 granaten op dorp. Geen op het huis, maar wel

een boel ook in onze tuin, overal stukken uit de muur,

ook tuinmuren.

Zondag 7 jan Zondag. Vrij rustig vannacht. Vannacht

echter een vreselijke knal, we meenden dat ons hele huis

in elkaar ging, overal vallen van puin, planken, pannen

enz. het blijkt dat de veerdam daar bij Tax gesprongen

is. Overal in het hele huis de planken weer van de ramen

gerukt, de deuren uit de bovenlichting er uit, enfin het

kan ook niets meer schelen. We weten nu zeker dat de

aanval mislukt is en dat de laatsten teruggetrokken zijn.

Vandaag horen we dat Bergen moet evacueren, we zitten

in zak en as. Het is haast geen leven meer. Nu we dit

echter doorstaan hebben kunnen ze ons wel hier laten,

want erger kan het niet worden. Vandaag nog varken

gekocht bij Albers. Bij Albers is zo goed als alle vee

dood door granaten, de kippen en alles. Ze durven ze

bijna niet meer te voeren. Het varken weegt 45 kg. Eten

hebben we eigenlijk te veel, maar dikwijls kunnen we

niet eten al is het nog zo lekker. Vanavond weer een paar

granaten.

8 jan Vannacht en vandaag bar!!! Vanmorgen trom-

melvuur. Het hield geen moment op. Met z’n allen op

een hoopje in het smalle keldertje, ook bij Koppers. We

dachten dat de Engelsen elk uur kwamen. Duizenden

granaten van beide kanten. Veel mitrailleurvuur. Pas om

half 2 rust, we zijn op van de zenuwen. Het Leuken

moet ook evacueren! Veel sneeuw

9 jan Vannacht en vandaag geen schot, ongekende

rust.

10 jan We zitten in zak en as. Die van Arcen zijn ook

al weg. We pakken vast een en ander. Veel sneeuw,

rustig vandaag. In het klooster vannacht 6 varkens gesto-

len.

11 jan Het is zover, we moeten vertrekken, morgen om

4 uur moet alles geruimd zijn. Ik doe de hele dag niets

dan huilen, we naaien rugzakken, we bakken broden

enz. om 1 uur gaan we naar bed en om 2 uur komen ze

zeggen dat we om 8 uur al weg moeten. We staan om 5

uur weer op na toch geen oog dicht gedaan te hebben.

We pakken alles en laten alles achter. Een van de groene

politie staat al een uur te wachten op ons vertrek. Hij

neemt meteen 2 rookstokken mee, een handdoek en een

overhemd. Hij vraagt het nog netjes. Als we weg zijn

kan hij toch doen wat hij wil, ik ben kapot. Als we tot 

's middags 4 uur hadden mogen blijven hadden we heel

andere dingen gedaan dan nu, het ging te hals over kop,

maar het is te laat. De avond nog zeer spannend omdat

Jan Koppers en Thei Douven met een kano gingen over-

steken. Niemand wist het dan wij en Miep. We hebben

op de knieën hardop gebeden. In 3 minuten was hij er

over, een flinke jongen. Miep houdt zich ook flink.

Martin Drissen komt zeggen dat het goed gelukt is en

we merken dat ook hij wat van plan is. Miep gaat naar

Drissen toe en komt terug en gaat alles pakken en zich

aankleden en ook de familie Drissen is na veel gevaar

met Miep en de familie Schreurs overgestoken in een

boot die bij ons op de plaats lag. Een reuze waagstuk.

Toen ze de boot versjouwden viel er iets en meteen gin-

gen de mitrailleurs. Later hebben ze het toch gewaagd

en het is gelukt. We kunnen later nog wel meer vertel-

len. Hoe zullen we alles terugvinden! Als het waar is dat

de Engelsen bij Well er over zijn zal er wel niets meer

van over zijn en anders ook niet veel want het regende

toen al aan alle kanten door. De plafonds en de suite

waren echter nog heel. Onze slaapkamer was doorzeefd

van gaten. Ik heb het zelf niet eens gezien. De grote balk

waarop de nok van het huis rustte was ook middendoor

geknapt, dus zal de hele boel wel invallen. De kant van

de kamer van de meisjes lag nl veel eerder helemaal in

elkaar. Ik kan nog wel meer vertellen maar er moet toch

een eind aan komen.

Lieve Kitty en Ben hadden we voor jullie toch een boel

mee kunnen nemen. We hadden het toch zo goed. Ik had

jullie 12 flessen vlees gemaakt. Ik had boter ingestoken

en voor rookvlees gezorgd en niets kan ik voor jullie

doen, terwijl jullie honger hebben. Als het eind nu toch

maar gauw komt. Het is vandaag 1 februari en we zitten

bij Dr. Verster. Het is hier gezellig en het zijn lieve men-
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sen. Voor Gerard valt het praktijk doen echter niet mee.

Het sneeuwt alle dag. Ik denk dat we vrijdag naar

Grootegast gaan. Dan zullen we nog wel een keer ergens

anders belanden. De kost gaat hier wel echter niet zo

goed als thuis, dat scheelt veel, maar daar wennen we

aan. Ondanks alles toch lichter. Gerard nog 12 pond en

ik nog 6 pond. Het komt nog niet bij. Heerlijk hè, fijn

dat we even met elkaar konden praten. Het gesprek kost-

te me gisteren zeggen en schrijven 60 cent. De juffrouw

wilde me niet meer berekenen. Ze hebben allemaal mee-

lij met haar. De eerste keer kostte het  fl. 4,20. het had

niet kunnen schelen al had het fl. 15,- gekost. Zo heer-

lijk vond ik het weer eens met jou te praten. En nu heb

je ook nog niets te eten. Hoe moet dat nu toch. Kon je

ook maar naar ons toe komen als we alleen zitten. Een

doktershuis, maar je kunt het huis natuurlijk niet alleen

laten. Misschien is het niet voor lang meer. Het beste

met je lieve Kitty, kus je kindjes van ons. Ben heel, heel

hartelijk gegroet van allemaal en jij heel dikke kussen

van Tonny.

P.S. de zoon van Schelbergen aan de Rijksweg "Sjang"

gedood door granaat. Pierre Niesten door een bomaanval

in het begin in Venray getroffen. Niet zo erg, lag daar in

ziekenhuis. Verder niets meer gehoord. In Bergen 13

doden door granaten. Ik weet niet meer wie allemaal.

Jantje Linders uit Heukelom is daar ook bij en kapelaan,

Van Dooren (mandenmaker) uit Ayen, een meisje

Venhorst, een kind van van Mil uit Ayen, de vrouw van

Tinus Heesen (Heiligers), Diebels zoon.

Gerard komt net thuis en zegt dat er een transport uit

Roermond is aangekomen waarbij 30 doden. Ze hebben

50 km moeten lopen, toen 36 uur in goederenwagens/

open wagens. Toen ze om 3 uur 's nachts in Groningen

aankwamen moesten ze nog 7 km. De mensen uit

Bergen zijn van 12-25 jan onderweg geweest. Wat heb-

ben wij dan nog geluk gehad en het was al zo erg! 

1.12  Sjang Wyenberg (I)
(“Oudste” schrijver: geb. 1887. Tekst in de

originele/ ongecorrigeerde versie)

Woonde tijdens de WO II waar later de

Rabobank en nu ‘t Kienderbénkske is.

Zijn zoon Huub heeft ook af en toe de dag-

gebeurtenissen bijgeschreven.

1941

8 Febr. Duitse bezetting op het kasteel ca

80 man

9 Febr. Branden vier kamer uit waarbij Dhr. Wolters

( nb: eigenaar van het kasteel) zijn bibliotheek en antiek

porselein gedeeltelijk verbrand en een Duitse soldaat

bijna gestikt.

10 Febr. Vroegen twee zusters Venlo die daar moesten

ruimen voor de Duitse bezetting om intrek te nemen in

de oude kazerne.

12 Febr. Huisden ze al in.

15 Febr. Vielen bommen in Wellerlooi in de wei van

Rijks P. Zaterdagavond vielen bommen in de Band. Die

avond waren er verschrikkelijk veel bommenwerpers.

18 Febr. Stierf vrouw Verblakt en werd vrouw Jacobs

begraven, bijgenaamd Uilshan

19 Febr. Niets bijzonders

20 febr.Voormiddag geen school. De meester ging naar

de begrafenis in Swolgen en is Meester Vullings zijn

vader gestorven.

21 Febr. Niets bijzonders

22 Febr.Stierf een meisje van Jacob Krebbers

23 Febr.De Engelse vliegers gooide bommen in

Heukelom (Brandbommen)

1942

Mei 30 snachts veel Engelse vliegers. Men zegt wel

1200 waarvan er 43 afgeschoten waren

Juni 1-2 Weer veel vliegers. Men zegt 1035. 34 van

afgeschoten. Schandelo Velden 4 boerderijen door

brandbommen afgebrand waarbij nog 29 springbommen

3 zwaargewonde menschen. Geen doode

Juni 4-5 snachts weer veel vliegers. Hevige bommen op

Duits gebied. In Schandeloo Velden weer 2 boerderijen

afgebrand door brandbommen. Hier vielen 3 brandbom-

men

1 op v. Pinksteren zijn weiland

1 ander een kannedasboom bij Valks zijn kippenkooi

1 bij de Marechausseekazerne, veroorzaakte geen scha-

de, werden ook gebluscht. Te Afferden een bom voor het

schoolgebouw veel schade aan school en huizen en 8

zwaargewonde menschen.

Juni 6 Rustige nacht

Juni 7 Sacramentsprosetie over het Kerkhof, was van

hooger hand elders verboden, ook vanaf 7 Juni mag het

parochieblaadje niet meer verschijnen wegens papier-

mangel.

Juni 8 Niet veel vliegers snachts

Juni 9 Niet veel vliegers snachtsBericht uit Peel en Maas (7 dec. 1940)
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Juni 10 Niet veel vliegers snachts

Juni 11 5 bommentrechters gevonden in de Rode Hoek

12 Juni Een rustige nacht, feest van het H. Hart

13 Juli Veel vliegers snachts veel brandbommen afge-

gooid op ons veld in stekrüben vonden we er 13, in

weide 10-15, op veld hadden ze niet gebrand, in de

weide veel zeer veel verbrand.

Voor het dorps bij Albers (=een bakker) zijn weide 70.

Een viel op de schuur van Gubbels en brande af. Een bij

de docter in de apotheek.

H Broekmans (Knikkerdorp) vielen 8 zware bommen.

Een op zijn huis, totaal in elkaar geen persoonlijke onge-

lukken, de varkens dood

21 Juli Een schuilloopgraaf gemaakt bij E Hermens

(=buurman). Savonds was hij te noode klaar. Snachts

moesten we er al in om half 2 uur er vielen 5 bommen

bij G. Lucassen (=Bosserheide) op 't land G. Lenen (=

Halve Maan). 3 ontploften 2 niet veel schade bij

Lucassen in de boomen van G. Leenen

23 Juli snachts om half een  er vielen zware bommen

bij de Wellerlooi het huis van Groetelaer totaal kapot en

bij zaal Mulder ook even de heele Wellerlooi had schade

aan huizen bij L. de Riet viel een bom de huizen in de

buurt veel schade en gedeeltelijk kapot. Bij

Burgemeester schuilkelder gegraven.

25 Juli om 2 uur weer naar de schuilkelder. Hier was

het vrij rustig veel vliegers een vlieger afgeschoten een

Engelsche machine neer geschoten 3 doode 3 vlieger

met parachute uitgesprongen van gevonden 2 die te Well

aan de Maas waren neergekomen in Velden een (2) vlie-

ger gevallen 3 boerderijen kapot, een jongen dood

26 Juli om half een uur vliegtuigen gebrom opgestaan

en aangekleed gereed om in den schuilkelder doch het

werd stil en gingen na een uur gewacht te hebben weer

naar bed

27 Juli rustige nacht

28 Juli den mök naar de wei gebracht. Hub leide hem.

snachts opgestaan en gereed om in de schuilkelder te

gaan tog niet behoefde.

29 Juli snachts in de schuilkelder 8 brandbommen uit

de rogge gehaald

30-31 snachts in de schuilkelder veel Engelse.vliegers

vliegveld  te Venlo gebombardeerd men zegt munitieop-

slagplaats in de lucht gevlogen men spreekt van 400

menschen dood. Kisten gereserveerd.

Aug. 1 rustige nacht

2 rustige nacht

3 rustige nacht

4-5 snachts om half 3 in schuilkelder tot 3 ¾

4-6 om half een in schuilkelder tot kwart voor 3 uur

6 overdag Engelse vliegers

7-8 rustige nacht

8-9 rustige nacht

9-10 snachts naar schuilkelder geweest van 2 tot 3 

uur

Aug. 11 sMorgens om 6 uur Engelse vliegers

Aug 14/15 snachts om 3 uur tot 4 uur in de schuilkelder

Aug. 18 1 big gekocht bij v. Bommel voor 27,50 gulden,

6 weken oud

1944

Zondag 30 jan.Veel Engelse vliegers overdag, 1 afge-

schoten en viel in Weeze op de markt. 1 piloot: zeggen

ze was bij Geenen (= houtzagerij te Weeze) op het hout

stapel gevallen en 6 dikke planken waren gebroken en

de hersens en botten lagen verspreid.

31 Jan. Weer veel vliegers overdag we zaten in school

en moesten 3 kwartier tegen de muur liggen 1 hebben ze

er weer afgeschoten en viel op de grens van Oirlo,

Meerlo en Wansum. Hij was totaal verbrand. De kogels

van de Mitrailleurs vielen overal rond Verder niets bij-

zonders gebeurd.

BEATRIX 5 JAAR (moet 6 jaar zijn)

1 Feb Heel rustig overdag

22 Feb Nijmegen gebombardeerd volgens couranten

bericht. Ca 450 doden ca 1000 woonhuizen en 4 kerken

kapot

23 Feb. Hubert vertrek naar den baron van Weich de

Wenne kasteel Geisteren te Geisteren als huisknecht

25 Feb. Het vliegveld te Venlo gebombardeerd door ca

60 bommenwerpers

13 Sept. Werd Vader, omstreeks 3 uur, door de Groene

politie, met aardappelen uitdoen opgehaald, om loopgra-

ven te maken voor de Duitse weermacht. Zelfs de vrou-

wen ook. Ze moesten twee maal gaan liggen voor de

Engelse jagers. In Arcen en op de Hamert hebben de

jagers de tram beschoten.

14 Sept. Regende het smorgens dus wat later aangevan-

gen met werken. Middags tegen 12 uur vroeg om ont-

slag van werken om reden een paar jongere kerels er

waren bijgekomen, en dat kreeg ik, en behoefd niet meer

terug te komen. Door de gehelen dag geen vliegers.

Savonds arriveerden weer 3-400 burgers uit omgeving

Essen en Duisburg om hier aan de nieuwe verdeedigers-

grens te werken. Bij E. Hermens werden 10 man

inkwartiert en op den hof (=buurman Verstappen) 30 dan

zijn er wel 6-700 honderd Duitse burgers hier aan loop-

graven maken, als de Engelse eens komen? Gezien dat

de groene de trapnaaimachine op een handwagen naar

Well vervoerden. Tegen avond drie wagens vee hier

langs gekomen 2 aanhangwagen rundvee en veel var-

kens.

15 Sept. Weer nieuwe werklui aangevoerd van Essen en

omgeving ca 300 man voor de loopgraven te maken

tevens een motorploeg op rupsbanden voor loopgraven

te ploegen. En een ca 200 soldaten voor de loopgraven

te bezetten veel op den Kamp inkwartiert.

Toon Theissen en Toon van Aarsen kwamen met een

pummel meel van de molen door de Sterrenbosch en

achterhaald door twee grüne polizei, zij moeten staan

blijven en de handen hoog en toen visiteerden zij hun op

wapens en toen bleek ze die niet hadden en maar alleen

meel konden ze huiswaarts. Hermans stalt de koe op.

16 Sept. Na 5 uur is hier strijdgebied afgekondigd.

Savonds weer een wagen vee 7 stuks, en vermoedelijk 2

wagen varkens over de Maas gehaald. Ze zeggen dat ze
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het vee hier ook wegvoeren.

Zondag 17 Sept. Namiddag tegen 3 uur de wagen bij

Burgemeester uit de garage gehaald. Schrikkelijk druk in

de lucht van bommenwerpers en jagers. Namiddags en

avonds alle Duitsche arbeiders in haast vertrokken naar

Duitsland. Namen paarden en karren van de boeren mee.

Nachts laden de groene politie zich ook op en vertrok

richting Weeze.

18 Sept. Heel veel vliegtuigen overdag en zeer laag vlie-

gende Eng: en Amerk: jagers en schoten op rijdende

kolonnes.

19 Sept. De groene politie weer terug gekomen met

paard en karren tevens een paar 100 man Duitschers

gestrafte soldaten met schoppen. Verstappen zijn paard

uit de sloot getrokken.

20 Sept. Smorgens kwamen Duitsche tankwagens over

de Maas en vertrokken richting Weeze. Savonds om half

8 uur kwam de groene politie zeggen morgen alle man-

nen van 15 tot 60 jaar werken aan de Maas in de loop-

graven.

21 Sept. Smorgens om 8 uur aan de Maas bijeenkomst

en toen moesten we paaltjes dragen voor puntdraad ver-

sperring en aan een stelling gewerkt op Smits zijn land.

Gubbels en ik gingen om 4½ uur maar naar huis. Weer

een nieuwe troep met wagen onder de laan. Groene poli-

tie en blauwe lucht wacht.

22 Sept. de groene politie vertrokken met meeneming

van de ganzen en kippen en naaimachine en een kleed

van Mevrouw. enz; Aldus nieuwe bewoners betrokken

het Roode Kruis. Er zijn weer door de S.A. Kwartier

gemaakt voor Duitsche werklui.het kanongebulder is

dicht bij gekomen 

23 Sept. het kanongebulder duurt voort een grote troep

Duitsche arbeiders weer gekomen met een paar afdeelin-

gen van den Duitschenarbeidsdienst om te werken aan

de loopgraven aan de Maas.

Zondag 24 Sept. Door Duitse arbeiders wordt druk

gewerkt aan de loopgraven het kanongebulder duurt

voort men zegt dat de gealeeerde(= Geallieerden) te

Groesbeek over de Duitse grenzen zijn getrokken rich-

ting Cleve.

25 Sept. voormiddags naar Ayen geweest en een klomp

meegebracht  nam: door 3 man Duitsche politie aange-

zegd om dinsdagmorgen om 7 uur te Wellerlooi aan de

kerk te wezen alle namen van 16 tot 60 jaar en vrouwen

van 16 tot 45 jaar. (barr.)

26 Sept. Smorgens op pad tegen 7 uur naar Wellerlooi.

Toch aan de schaapskooi werden we teruggewezen en

moesten bij Jos Jenneskens in zijn weide een loopgraaf

maken tot 12 uur nam. Om  half 2 uur aan de zaal te

Well appel en daarna puntdraad spannen  na 3 uur zeer

veel Engl. Vliegers

27 Sept. Smorgens weer naar de Maas gaan werken tot

4 uur nam. Toen ontslagen tegen 10 uur station Kevelaer

gebombardeerd door de Engl.Amerk: vliegtuigen

Savonds zwaar kanongebulder richting Boxmeer Weer

een afdeeling groene politie aangekomen In Wanssum

stalen ze nog een paard

28 Sept. tegen 4 uur nam. Elezenhof door Eng-Am:

vlieger in brand geschoten

Moeder weigerde een ruw soldaat de pan te leenen

waarop hij antwoorde hij het varken zou stelen. Heel stil

in het westen. Een loopgraaf gemaakt door Duitse arbei-

ders dwars door de wei, ook bij huis van Burgemeester

door de arbeien enz:

29 Sept. Tegen negen uur werd ik weer opgehaald door

de groene politie om te werken aan de loopgraaf in de

Barbaraweide achter de Barbara Kapel. Het kanongebul-

der komt naderbij men zegt dat Groeningen en

Vierlingsbeek is geevacueerd is en weer een paard weg-

gehaald uit de weide op de Kamp. Savonds kwamen 3

arbeiderssoldaten te vragen om een boterham de

Engelsen hadden hun brood meegenomen Ze zeiden van

Arnhem te komen en ze waren geen Duitschers doch

Polen

30 Sept. Weer aan de loopgraven gewerkt Middags ver-

telde de andere arbeiders dat er wel 170 koeien bij

Pastoor in de weide waren en nog vele op de Kooi ston-

den den soldaat die de wacht hield vertelde dat ze van

een groot Duits bedrijf afkomstig waren tegen 4 uur zijn

ze de grens over gedreven 2 Duitser te paard voorop,

dan ca 350 koeien en een schaapenlam sloot de den

stoet. Waarlangs geflankeerd gingen alle 4 passen een

Duits soldaat. Bij Smits hebben ze 2 paarden gestolen de

dieven enz.

Zondag 1 Oct. Zondag niet naar het werk maar naar de

kerk, Smorgens kwamen 2 koeien van de Duitsche grens

terug bij Capicenkie (=Kopszinski) werden ze opgevan-

gen door 2 soldaten, die deden ze melken en stuurden ze

door bij  J. Roeffen werden ze weer opgevangen door

soldaten op opgestald.

2 Oct. niet naar het werk geweest naar de Duitschers,

een nieuw stuk aan de schuilkelder gemaakt het kanon-

gebulder duurt voort van Vierlingsbeek en omgeving den

kerktoren van Vierlingsbeek ligt om. Men zegt dat

Maashees moet evacueren.

3 Oct. Smorgens direct de koeien uit de wei gehaald.

Het kanongebulder komt dichterbij Smiddags een krui-

wagen kappes (=koolplanten) gehaald en terug om nog

een kruiwagen mangelenwortels (=voederbieten) te

halen maar er vielen 2 granaten in de buurt van Simons

zijn tuin en gingen weer terug durfden niet

4 Oct. Den gehele nacht tot smorgens kanongebulder

van Geijsteren en Vierlingsbeek. In Vierlingsbeek brand

het smiddags over een lange lijn. De bevolking van

Vierlingsbeek - Maashees trekken van Wanssum naar

Meerlo en Tienray namiddags dreven de Duitschers

weer ca 400 stuks vee over de grenzen de dieven ook

paarden met veulen kwamen over de Maas. Weer een

dag voorbij. God dank.

5 Oct. Heden stil geen kanongebulder heel stil. Veel

bommenwerpers naar Duitsland. Weer karren met var-

kens en rundvee over de Maas gekomen. Een Duitse

officier heef heeleboel linnengoed en schoenen enz: bij



111

Hermans op de kamer staan voor oorlogsgoed afkomstig

uit Vierlingsbeek uit winkels. Verbeeten vermoedelijk uit

de grootte straat. hier werkt alleman aan schuilkelders

6 Oct. Zoo stil of er geen vuiltje aan de lucht is, zeer

veel bommenwerpers in de lucht naar Duitsland koppels

van 100 tegelijk. De Duitscher slepen nog met allerlei

goederen en vee over de Maas. E Hermans en ik zijn bij

Ortscommandant geweest een briefje gehaald voor over

de Maas om naar Meerlo en Castenray te gaan naar de

boeren die hier vee hebben loopen om dat over de Maas

te halen

7 Oct. tegen negen uur trokken wij af naar Meerlo. In

Wansum begon het zo te schieten dat we eerst meenden

naar huis terug te gaan, maar gingen door naar Meerlo

naar Mooren. Die stond verstomd te kijken dat we de

Maas waren overgekomen, we deden onze boodschap. Ik

ging naar Deckers en deed mijn boodschap voor Dings

van Castenray trof daar een evacuerende familie uit

Vierlingsbeek familie Creemers. Tante Anna uit

Groeningen is bij v.d. Sterren in Wansum

Zondag 8 Oct. als gewoon naar de kerk toen ik naar de

hoogmis ging kwam mij Mooren al tegen en ging de

beesten halen. Savonds werd weer vee en paarden over-

gedreven

9 Oct. Maandagmorgen de beesten uit de weide halen,

daar den draad van de weide was gedaan en toen haal-

den de Duitschers een 40 stuks vee in Tax zijn weide

gedreven en die waren ze aan vangen en toen wilden ze

die beesten ook mee nemen maar toen ik zeide dat die

van ons waren lieten ze ons geworden, wij een paar aan

't tou (=touw) hadden, kwamen er weer een paar S.A. en

die namen ze mij af met het paard en voerden ze allen af

naar Kevelaer. Burgemeester savonds paard gestald

savonds veel vliegers

10 Oct. Den geheelen dag flink geregend de Duitsche

arbeiders allen naar het barakkenkamp verhuist, in 't

dorp soldaten inkwartiert. Snachts vanaf een uur druk

rijden met Duitsche auto, vanaf het pontveer richting

Weeze.

11 Oct. Levendiger kanonvuur. Een geevacueerde geit

op stal uit Maashees. Naar den Paal geweest en groot-

moeder 5 peren gebracht, door onvoorzichtigheid schoot

een Arbeidsdienst soldaat een anderen door de buik, hij

werd weggevoerd Kwamen weer paarden en vee van

over de Maas.

Smorgens kwamen eenige wagens en zwaargeschut over

de Maas, zoo men zegt ging dat over Duitsland naar

Arnhem. Paard weggevoerd naar van de Hoeff

12 Oct. Snachts nog al rustig  Smorgens kwam Dings en

van den Beuken uit Oirlo-Castenray hun beesten halen

van Dings waren de beesten nog allen 3 stuks in de wei

en een had ik weggevoerd naar Brouwershof. Van van

den Beuken was alles weg 3 malen en 1 jong paard het

paard stond op de Hof in de stal. Hij kon het niet meer

krijgen. Reden de Partij geelen zijde, het met ander vee

over de Maas was gedreven, namiddag tegen ruim een

uur ging ik naar de Bandt kappes halen toen ik aan de

Gaarde paard was deeden de Eng. Jagers een aanval op

de gierpond ik wis eerst niet wat er gebeurde had geen

vliegers gehoord. Zetten de kruiwagen recht op en aan

kant een dikken lindenboom en zoo zat ik het verder af

te wachten het was op het veer gemunt, ik dacht nu het

Kasteel ook nog. Maar neen. Het zag er aan het veer niet

netjes meer uit een bom gevallen in het huis van

Kwanten Vrouw Kwanten zwaar gewond en naar

Geldern naar het ziekenhuis vervoerd met een jongen

van Tissen de post. Men zegt een paar Duitschers dood.

Aan de molen vielen ook 7 bommen het huis van

Vullings kapot en die anderen ruiten en dakpannen scha-

de. Vrouw Vullings zwaar gewond leven nog 2 kleine

kinderen op den laten nam maakte de jagers nog 2 aan-

vallen op doelen in Wanssum. Snachts ging weer vee

over de grens. Den geheelen dag verschrikkelijk kanon-

gebulder in Geijsteren en Maashees. Zelfs de Eng.

beschoten de weg van Wansum-Venray

13 Oct. Moeder en Drika Mulders geworst, 3x moesten

ze in den kelder voor de Eng.jagers. Smiddags deeden

ze nog een aanval op het dorp Well, waarbij het huis van

Th. Heuren (weduwe) totaal in elkaar viel. Een groene

dood. Savonds beschote de Engl. de weg van Venlo naar

Nijmegen en Weeze, waarbij het huis van J.v.Els en nog

meerdere schade leden. 2 arb:soldaten door een voltref-

fer bij wed. Jansen, de kat op den weg dood

14 Oct. Veel Engl. bommenwerpers wel 1000 vlogen

naar Duitsland. Veel kanongebulder snachts 2x naar

schuilkelder half Venray afgebrand

Zondag 15 Oct. Veel kanongebulder de Engl.vlieger

bestokten den graansilo te Maashees waarbij hij wel de

helf kleiner werd. Snachts vertrokken de Geelen met de

Duitscherwerkers met 20 karren brachten Welsche boe-

ren hen weg naar Twisteden en Walbeck. Toen ze daar

waren kregen ze een briefje en konden naar huis gaan ze

moesten kar en paard achterlaten er werden 2 H.Missen

gedaan om 7 uur en om ½ 9 uur. Dat was dan de gehee-

len zondag.

16 Oct. Verschrikkelijk kanongebulder het front is nu in

de Geijsterze bossen Venray zoo men zegt in Engl: han-

den. Homme bij ons geweest en vertelde er driestel kop-

pels van Groene politie waren terug gekomen van over

de Maas. Vermoedelijk weer drie gesneuveld. Vrouw

van Gelecom gestorven

17 Oct. Den geheelen dag levendig kanongebulder,

tegen den avond werd nog erger om 4 uur moesten we al

in de kelder vanwege de Eng. grenaten, tegen de avond

werd het nog erger, met avondeten werd het wat rustiger

maar tegen negen uur werd het zoo erg dat we niet meer

de kelder uitkonden de grenaten sloegen links en recht

over ons huis in, en de kelder werd in orde gemaakt de

stroozakken in de kelder gewerkt, er waren al verschil-

lende grenaten ingeslagen toen zij Moeder ga eens naar

Hermans kijken, en ik ging er heen,en daar zaten ze in

de kelder en waren zeer in de schrik de ruiten voor al

huis stuk en Dina zeide komt tog bij ons dan zijn we

niet zoo alleen en die Poolsen jonge is ook bij ons in de
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ze Verstappen eruit en moesten koffie hebben, en vroe-

gen iets hem naar de koe te zien die op werpen stond dat

was goed en soldaat ging mee het een Hessense Boer uit

Kassel die had er verstand van, en we hebben ons er nog

een tijdje mee onderhouden

Zondag 22 Oct. niet naar de H. Mis wisten niet of er

wel waren. Den geheelen dag rustig af en toe schoot de

kanon bij ons huis en kreeg geen antwoord snachts thuis

geslapen en tegen 12 uur kalfde de koe: een vaarskalf te

Bergen de kerk plat geschoten

23 Oct. Voormiddag rustig naar Tante Johanna geweest

thuis gegeten den geheelen dag rustig snachts thuis

geslapen, het kanon had 10 keer geschoten en niet

gehoord.

24 Oct. Rustige dag. Johanna vond een geweergrenaat

en gaf ze aan Leo en Leo aan Antoon en die gooide ze

weg en ontploffte geen doode Toon een kleine plek aan

't been en zoo een soldaat van het luchtwapen meende

zat er een splinter in en zijn toen naar St Paul gegaan en

daar meende ze het niet zoo erg was. Smorgens tegen

halfnegen uur de H. Communie en de Generaal Absolute

ontvangen bij Th. Vink in huis.

24 Oct. Den geheelen dag hier rustig Veel vlieger over-

gekomen tegen de avond vertrok de Batterij van hier

weg

25 Oct. Den geheelen dag rustig tegen de avond kanon-

gebulder

26 Oct. Geen vliegers tegen de avond Kanonvuur en

grenaten in den Wehrschen bos.

27 Oct. meer vliegers en tegen den namiddag grenaten

in Leuken Karel Martens zijn schuur en het huis van G.

Klabbers- J. Mulders- F Coppes veel geleden. Snachts in

de kelder geslapen

28 Oct. Weer vliegtuigen en tegen den namiddag grena-

ten 2 sloegen in op 't land van Linders en bij Th de Riet

in den houtschop vloten hier gelukkig voorbij. De

Duitschers halen het huis leeg van Burgemeester

Zondag 29 Oct. om 7 en 8 uur H. Mis bij Th Vink in de

kelder om 7 uur waren 86 pers: en om 8 uur 106 aanwe-

zig smorgens van 5 tot half 6 uur trommelvuur en van 6

tot 6½ weer trommelvuur middags veel vliegers nam:

rustiger. Een bom gevallen in knikkerdorp

30 Oct. Bij Brouwers in Well (dorp) een varken wegge-

haald tevens zijn kinderwagen en de vrouw zijn fiets

overdag tamelijk rustig nam: bij H Rippen een big

gekocht a 35 gulden snachts veel kanongebulder te

Geijsteren en Wansum

1 Nov. Allerheiligen Smorgens H.Mis bij Th Vink in de

kelder om 7 en 8 uur tegen  negen uur kinder H

Communie. Er nestelt zich een kuiken in 't huis van den

Burgemeester

2 Nov. Allerzielen 3 H. Missen bij Vink in de kelder

voormiddag nogal rustig. Nam: veel grenaten in Leuken

het huis van G. Klabbers kapot en van F Coppers en J.

Mulders veel geleden geen dooden of gewonden

3 Nov. voorm: nogal rustig Th Klabbers en J en A.

kelder, en de stroozakken werden opgepakt en naar

Hermans gesjoct, en daar naar bed tegen half 12 kwam

de arbeidsofficier ze moeste direct vertrekken, tegen 4

uur ging ik naar huis te bed en tegen 7 uur werd ik wak-

ker en stond op en zoo direct kwamen die anderen ook,

het zag er rustig uit voor Verstappen zijn schuur een gre-

naat ingeslagen bij ons op het land 2 achter de schuilkel-

der in 't het hout. Bij ons 4 pannen kapot bij het huis van

den Burgemeester veegden ze ook wat met pannen en

ruitescherven

18 Oct. Bollllllobollop- jiet-boem

Den geheelen dag heftig kanongebulder voor middag

ging het nog al met de jagers op den namiddag werd het

erger in de schuilkelder koffie gedronken en savonds bij

Hermans in de kelder gegeten en de nacht weer bij

Hermans in de kelder geslapen. Savonds was het niet

zoo druk met het kanongebulder

19 Oct. Smorgens al gewoon wat kanongebulder tegen

nam: werd het heviger en druk met de Engl.jagers dus in

de schuilkelder daarop kwam een Duitsche auto met een

stuk geschut over het land rijden en plaatste het bij de

schuilkelder, en direct een Duitscher met een hoogteme-

ter in de schuilkelder daar waren weer jagers en toen

moesten wij eruit en ook bij Hermans uit het huis of lie-

ver ook uit de kelder en toen was goede raad duur.

Hermans ging naar Th. Vink en wij naar Verstappen.

Onze kelder was niet te vertrouwen want savonds al vlo-

gen de Eng. grenaten over ons heen en ploften over de

Rijksweg in de Boschen en recht voor de molen en zoo

ging het den nacht in alles opgeladen tenminste wat we

meende noodig te hebben verder schrijf ik niets als treu-

rig 21 man groot en klein + 2 soldaten in de kelder

20 Oct. Smorgens rustig bleven bij Verstappen en heb-

ben thuis eten gekookt om elf uur was het middageten

gereed, tegen 1 uur levendig Engl.jagers Huub den

geheelen dag in den kelder, reden ze menschen vorderde

voor schuilloopgraaf te graven, dat was doen zijn ver-

jaardag

21 Oct. Levendig kanongebulder over de Maas richting

Wansum Thuis eten klaargemaakt en middag gegeten bij

Verstappen. De soldaten van den berichtendienst vertrekt

naar Marresch.kazerne. onze weggehaalde handwagen

stond bij Th. Vink savonds kwam den richting gever

voor Duitsche vliegtuigen en plaatste zich bij H Valcks

zijn kippenkooi en bij ons aan huis. Tegen 1 uur klopten



113

Lensen moeten ruimen voor de Duitschers reden zij er

zwaar Geschut plaatsen, nam: Engl. grenaten een viel er

bij Th Vesten op het achterhuis het paard van Gubbels

en een varken van Vesten dood bij H Valckx viel er een

voor het huis veel schade. J Lensen en Th Klabbers zijn

in E Hermans zijn huis ingetrokken

4 Nov. voormiddag rustig nam: levendig kanongebulder

Zondag 5 Nov. Smorgens H Mis bij Vink in de kelder

nam: lieten de Duitschers de kerktoorn van Geijsteren en

Wansum springen levendig kanongebulder savonds

branden door bomberdemend van vliegtuigen te Venlo St

Martinus en St Klaaskerk af en daarbij liggende gebou-

wen

6 Nov. Smorgens weer een paar grenaten langs het huis.

Van 8½ tot 2 uur naar Velden geweest Hubert zijn klee-

deren gehaald alles tamelijk rustig nam: rustig wel

kanongebulder weer Venlo hevig gebombardeerd

7 Nov. Den geheelen dag tamelijk rustig wel kanonge-

bulder stormweer

8 Nov. voormiddag rustig mangelworterlen uitgedaan in

de Bandt. Namiddag een brug over de Liensche graaf

gelegd met een hekken. Samen met Piet Sijberts er werd

een Amerika bommenwerper afgeschoten we meenden

hij bij ons neer viel en vluchtte achter een hoop mangel-

wortel maar hij trok op en keerde zich over Well heen en

viel in Blitterswijk neer 5 man sprongen eruit de laatste

redde Well daar hij optrok en viel zonder parachuut eruit

zeker dood: ik riep Hub en Jan dat we direct naar huis

gingen het werd er te warm we waren bij Barsboom toen

vielen er twee grenaten in de Bandt. P Sijberts zat juist

op het hekken en heeft het zeker benauwd gehad Jan

Brouwershof een grenaatscherf in 't been gehad

9 Nov. Slecht weer regen en sneeuwbuien. Tegen 10

uur werd Antoon opgeschreven om aan een bunker te

gaan werken in de Ossenkamp. De veeopschrijvers lie-

pen het huis voorbij ze zullen nog wel eens terugkomen

Snachts zes (6) kippen gestolen de koppen lagen nog in

het hok, een kip overgebleven schijnbaar hen er van

door gegaan.

10 Nov.Smorgens grenaten over het huis. Smiddags en

savonds grenaten in Well het huis van W. Zeegers

beschadigd en een bij Borsboom waarbij St Nicolaas van

zijn troon is gestapt en zich in een hoek van zijn huisje

gezet

11 Nov. Smorgens rustig. Hubert is naar Rijnderslooi

aan een bunker werken voor de D.W.W. Smiddags gre-

naten over het huis naar Knikkerdorp, waarbij een door

het dak van Th. Coppers ging.

Zondag 12 Nov. 2 H Missen bij Vink in den kelder

Moeder is er niet heengeweest ze lijde zoon pijn in den

remetiekarm(=reumathiek). Na de H Mis moest Hubert

weer gaan werken aan de bunker Smiddags stieten de

D.soldaten den schoorsteen van het achterhuis af van

den Burgemeester zijn huis nam: tamelijk rustig

13 Nov.regenachtig mistig voormiddag heel rustig rogge

gezaaid namiddag tamelijk mistig viel tog weer een gre-

naat bij Lammerskamp, Huub: voor de D.W.M. (Duitse

WehrMacht)  naar Heukelom geweest, planken gehaald

14 Nov.den geheelen dag tamelijk rustig Huub voor de

DWM weer naar Heukelom geweest ander weg bestok-

ten ze hem met 2 grenaten, geen letsel een jongetje had

een scherf aan 't been

15 Nov.Weer tamelijk rustig tegen de namiddag en

avond wat kanongebulder. Verschillende menschen in

Wel opgepikt voor schuilgaten te graven in en om het

dorp en op de molen aan

16 Nov.Hevig kanongebulder den geheelen dag savonds

Geijsteren geevacueerd.

17 Nov.Weer hevig kanongebulder. F Trienenkens uit

het huis gezet van wegen het plaatsen van een kanon

18 Nov Hevig kanongebulder den geheelen dag wel

1000 vlieger bommenwerpers naar Duitsland.

Zondag 19 Nov. H.Missen om 8 uur en half 10 bij Vink

in den kelder onderwijl veel vliegers naar Duitsland om

8 uur een Duitsche jagtvlieger laag vliegen over de

Rijksweg

Toon en Jan naar den Paal Grootmoeder bezoeken. Jan

van Tante Hanna te Venlo in ziekenhuis voor operatie

van zijn grenaatscherf. Na de H mis van 8 uur moest

Huub: weer gaan werken aan de bunker in Rijnderslooi

20 Nov.Tamelijk rustig de kanonnen in Knikkerdorp en

Rijnderslooi hebben maar eens geschoten men zegt hun

kanon zoo uitgesleten is, ze niet meer ver genoeg kun-

nen schieten. Klabbers Th is weer naar zijn huis vertrok-

ken. J Lensen mocht nog niet hij moest weer terug.

Keeren cleren (=ellendige) nacht weer in. gewoon bed in

de slaapkamer geslapen, moeder lijdt te veel pijn in haar

remetiek arm, Jan, Toon en Jo slapen nog bij J

Verstappen in de kelder en Huub en Theo bij ons in de

kelder

21 Nov.Den geheelen dag levendig kanonvuur over de

Maas ook de Duitsche batterij hier doen mee, tegen de

avond nog heviger. En den geheelen nacht door. De 3

kanonnen in Rijnderslooi hadden 400 grenaten verscho-

ten en in Knikkerdorp ook 400. niet rustig geslapen in

de slaapkamer. Niet in de kelder. Rog gezaait

22 Nov.Tegen 8 uur kwamen 3 Duitse soldaten om een

kop koffie Ze kwamen van het front en waren om 12 uur

nachts weggegaan, een kamaraad was nog uitgeleden bij

het instappen van het bootje Blitterswijk en was in het

water gevallen ze hadden hem eruit getrokken zijde zij?

Er kwamen nog een troepje met een bolderwagentje en

een troep je had een oude kinderwagen en nog een met

een hondenkar voor hun bagasie (=bagage) zoo ziet men

nu dat groote Duitsche leger van 1940 terug komen.

Tegen de namiddag kwamen 2 militaire en zijde ze kwa-

men van het front en hadden in 4 dagen niets te eten

gehad. Ze moesten een worst en wat spek hebben, ik

betwijfelde het maar gaf hun dan een worst en een wei-

nig spek. En ze gingen achteraf hoorde ik ze hadden ca

10 jongens meegenomen in Blitterswijk. Het waren van

de beste hoor: later werdt Antoon en Jan nog geschaterd
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voor de kolen op te laden in het huis van den

Burgemeester waar ze met een zak kolen werden betaald

Hubert moest den bunker weer afbreken en op laten ze

vertrokken dezen nacht naar Wemb.

23 Nov.Heden verloop en nacht 3 uur klopten 2 jongen-

mannen aan om binnengelaten te worden en te mogen

slapen in 't hooi ze waren geevacueerde uit

Vierlingsbeek en waren door de Duitsers opgeligt van 't

bed om te werken langs de Maas.

Verschillende Militairen komen van over de Maas terug

naar Well tegen de middag moesten we de bedden bij L

Verstappen uit de kelder halen want de Duitsche namen

den geheelen kelder in beslag zelfs Verstappen mocht er

niet meer in blijven Ze dreigden hem uit het huis te gaan

wat hij pertinent weigerde hij zij schiet mij maar dood

maar uit het huis ga ik niet Op den Kamp is grenaat ont-

ploft waarbij een geevacueerde uit Afferden werd

gedood en 3 soldaten gewond. Tegen de avonduren veel

grenaten over de Kamp en langs het dorp: wij zijn nu

weer allen bij ons in den kelder gehuisd

24 Nov.Ongeveer den geheelen dag regenweer.

Smorgens vielen eenige grenaten van de Tommies in

Leuken het huis van J.Groenen kreeg een voltreffer op

het woonhuis. Geen dooden, er vielen ook over Halve

Maan, Boscherheide. De Duitschers komen nog steeds

terug van over de Maas. Bij de Pastorij is den hoog-

eschef dan kon men ook afleiden reden er een oude kin-

derwagen aan de deur staat, den volksauto. De Duitscher

schieten heden over Well naar Wanssum en Blitterswijk

hier is het anders hedenavond stil

25 Nov.Smorgens tegen 9 uur vielen eenige grenaten op

en om het Kasteel een op den fietspad tegen 9 uur werd

ik op gecommandeerd om tegen 11 uur bij Kerk te zijn

om te werken voor de D.W.M. door hun slechte over-

boeking van namen werd ik niet afgelezen en ging naar

huis. Tegen half een begon het grenaten te regen. Tussen

den molen en het Kasteel hoofddoel was wel het huis

van den Burgemeester er vielen ontzettend veel nevel-

grenaten het was geheel donker dat men de huizen in de

Buurt niet kon zien, de eerste grenaat kreeg wel het huis

van Verstappen door de muur in de kamer waar 5 solda-

ten aan tafel zaten en een precies voor het keldergat.

Moeder kon de schotels niet gewassen krijgen en aan

schrobben viel niet te denken op een keer daar staat bij

den Burgemeester den stal in brand. Ik ging toen bij ons

op de stal zien, en daar kwam mij het varken tegen en

koeien waren losgetrokken, wat was er gebeurd 2 grena-

ten door de muur in het varkenshok en een gat in de

vloer een door de deur heen naar buiten. Het varken was

heel suf ik meende hij wel kapot zou gaan, ging dan sla-

ger halen tog het varken werdt beter en de grenaten vie-

len nog zoo erg dat men het ook niet waagden om te

slachten en stelde uit dat de volgende dag. Tegen den

avond vertrokken de soldaten met hun keuken weg.

Tegen 9 uur brande het nog bij den Burgemeestershuis

en zijn er naar toe gegaan Hubert en Jan Verstappen met

een paar soldaten en hadden er een 30 emmers water

opgegooit een paard lag dood in de stal was getroffen

door een grenaatscherf in de rug. Middernacht hebben ze

het nog eens geblust.

Zondag 26 Nov. om 8 uur bij Vink naar de H mis. Maar

den heer Kaplaan kwam niet dus maar naar huis. Daar

vlogen de grenaten alweer heen op het dorp. Een bij

Albers door het huis een bij Th Derks en een voor de

Kerk. Tegen 9 uur het varken geslacht hij had tog te veel

gekregen en was al aardig stijf in de beenen en at ook

niets tegen 12 uur werdt den Kerktoorn beschoten

omstreeks 12 uur viel het spits er af nu staat de Kerk

daar zonder wijsvinger de spits die steeds naar boven

wees als was het de vinger Gods. Tegen 1 uur eenige

grenaten naar het Knikkerdorp. Om 2 uur een laagvlie-

gende 4 motorige bommenwerper werd hevig beschoten

tog vloog door.

27 Nov.Voormiddag nogal stil nam: veel nevelgrenaten

bij en om ons huis hoofdzakelijk bij H Valcks op den

Berg. A.Thijsen brande er door af. Het was weer een

benauwde middag. Savonds was het nogal stil

28 Nov.Voormiddag in het begin nogal stil tegen 10 uur

weer veel nevelgrenaten op en om het pad een paar bij

ons aan huis H Valkcks kreeg er 2 door het dak en kwam

in de keuken terecht nam: nogal rustig wel wat grenaten,

maar we hadden allen druk Moeder geholpen met worst

maken tegen 8 uur was den balkenbrei klaar, en wat op

geredderd en Moeder ging dan ook met de kinderen naar

bed. Ik ging de koe melken en was er mee gereed en

was dan ook van plan naar bed te gaan. Daar kwam

Thea Derks huilend binnen loopen moeten jullie ook

weg. Neen, ik weet van niets, wij moeten weg de

Duitschers zijn het juist komen zeggen, en daarop kwam

vrouw Derks binnen met 3 Duitsche soldaten, en die

zeide op 2 uur nachts moesten we weg zijn en ons mel-

den bij Th Vink we konden zooveel meenemen als we

wilden zelfs de koeien ook, op mijn vraag om op eigen

verantwoording hier te blijven mocht niet, De Duitsche

weermacht was zoo goed om de levens van de menschen

te sparen, want tuschen 3 en 4 werd Well platgeschoten,

ze waren even de deur uit of er vielen al grenaten op den

weg bij Kasteel, goede raad was duur, niet gaan hier

blijven, Derks en ik gingen naar Vink wat zij deeden,

Thomas Vink verklaarde hoog; hij ging niet. Vrouw

Weyers dat wij allen niets gereed maken en inpakken en

dan afwachten en anders heb je kans, net als in

Vierlingsbeek, ze jagen nu met den revolver naakt op

straat. Nu er werdt ingepakt en opgeladen, de handkar

vol den kruiwagen en kinderwagen ook nog vol, met van

alles en nog wat. Het was een heelen toer het huis te

verlaten om misschien na een jaar terug te keeren maar

in Godsnaam, tegen een kwart voor 3 reeden we weg,

(heel het dorp was al passeerd, door het water gewaden

want het maaswater stond ca ½ M diep op den weg) het

huis gesloten en daar kruiden we heen, wat was die krui-

wagen zwaar, en Huub en Antoon den handwagen en

Moeder de kinderwagen bij Vink gekomen waren ze al

weg, die zoo hard riep om niet te gaan, een soldaat som-

meerde om door te trekken op Weeze aan, daar ging het



115

met nog eenige families den Ossenkamp in, wat moesten

we vaak rusten wat een droevige tocht waar na toe wat

een armoe staat ons te wachten en zoo ging het verder

en kwamen daar J Roeffen voorbij bij het geheele dorp

daar moesten we wachten op nader bericht het was een

droevige karavaan kinderen huilde oude menschen

kreunde, en was gewoon weg niets als ellende. Daar

kwam het bericht we konden weer terugkeeren alles op

eigen verantwoording. Het ging dan rechtsomkeerd en

vlug naar huis. Nu waren de kruiwagens niet zoo zwaar,

ze waren een boel lichter geworden en kwamen tegen 4

uur weer thuis alles was nog hetzelfde, bij Derks hadden

de Duitscher al inspectie gehouden, de lamp was weg en

naderhand was er nog meer weg, bij P Rutten in het dorp

een varken uit de kuip gehaald en bij den Docter een

paar hammen, en zoo nog wel meer wat ze niet zeggen

We waren dan Goddank weer terug en thuis. Wat waren

we blij en gingen dan te bed en sliepen tot het goed licht

was. Het is de Duitschers wel alleen te doen geweest om

te gappen. Nog te melden er was geen een grenaat op

Well gevallen. Tot dankzegging steeds een weesgegroet

te bidden bij de maaltijd.

29 Nov.Smorgens nogal veel kanongebulder den gehee-

len dag. Zelfs dikwijls in den kelder voor de grenaten

richting den Kamp.

30 Nov.Smorgens kwam P. Jenneskens en vroeg hem of

er op den Kamp niets was gebeurd, ja dezen nacht was

het verschrikkelijk P.Kessels achter het huis afgebrand

bij A Jennekens verschillende grenaten door het dak en

een koe dood door een grenaatscherf. Bij ons vielen de

grenaten om het huis een en 30 M er voor een 6de ach-

ter het huis en nog eenige op het land wat pannen kapot

tegen 10 uur kwamen de Duitschers met ca 15 Engl sol-

daten bij ons langs die ze kreigsgevangen hadden

gemaakt om 11 uur werd Antoon opgehaald om bij de

Pastorij den kelder leeg te pompen, smiddags vielen er

nog enkele grenaten voor ons huis langs op het hofse

veld. Namiddag ook nog grenaten voor het huis langs

snachts hevig kanongebulder over de Maas op de Kooi

en mitrialeurvuur aan Welsche zijde

1 Dec. Smorgens geheel stil voormiddag eenige grena-

ten ver over ons heen savonds hevig kanonvuur en mitri-

aleurvuur van de Duitscher op Wansum tot nachts 1 uur.

Toen hadden ze hun soldaten teruggetrokken, over de

Maas geen Duitschers meer in 't Knikkerdorp werdt

hoornvee afgedreven door de Duitschers de Duitschen

hebben bij hunaftocht de boerderij de Staai en de Kooi

afgebrand.

2 Dec. Smorgens stil later eenige grenaten op de Kerk

zoo men zegt 45 ook werden op de Hoenderstraat nog 5

huizen beschadigt smiddags eenige grenaten op den

molen gericht, een bij Krebbers in de werkplaats, een

trof een wiek van de molen. Uit Boscherheide en

Leuken werdt ook weer vee afgedreven.

Zondag 3 Dec. geen H Missen voormiddags nogal stil

hevig kanongebulder richting Venlo en Cleve. Namiddag

nogal rustig

4 Dec. Smorgens stil den geheelen nacht rustig tegen

half 9 vielen grenaten bij ons huis. Een op 't land den

erwtenmijt precies om de 2e door dak van 't huis geen

ongelukken alleen pannen kapot. Ze was op 't hooi

gevallen zoodoende geen scherven op stal of in huis. De

3e precies achter den hekkenpaal in den fietspad, den4e

bij L Verstappen door het dak bij Vullings een in huis en

in Vink zijn pakhuis een, en hier en daar nog een en toen

hadden ze den windmolen en 't ging niet meer mis tegen

12 uur viel hij om. Wat jammer zijn prachtige en sterke

molen, de stoommalerij is er volgens aanzien nogal goed

afgekomen, en zal wel weer in dienst worden gesteld.

Nam: het dak van 't huis weer dichtgemaakt en Jan

Verstappen ging er bij zijn huis ook aan, en ging eens

boven op het vorst kijken en wees in de richting van

Wansum en Blitterswijk dat er veel stuk waren, maar de

Tommies dachten er anders over, en schoten direct eeni-

ge grenaten, een bij Derks zijn houtschop een door het

magazijn van de B.B. en drie bij Valcks zijn kippenkooi-

en. Het is erg onvoorzichtig van Jan Verstappen om

zooiets te doen. achter de molen was nog een Duitsche

soldaat met kar en paard doodelijk getroffen

5 Dec. rustige nacht en overdag hier ook. in de buurt

van Afferden en Siebengewald hevig kanongebulder

6 Dec. St Nicolaas een rustige nacht Smorgens tog nog

een dikken langen mik van St Nicolaas. Smiddags erw-

tensoep met pannenkoek smiddags eenige grenaten in de

Boscherhei verder nogal stil

7 Dec. den geheelen nacht stil en overdag ook stil. Op

den Kamp eenige jongelui geprobeerd om over de Maas

te roeien Werden door de Duitschers opgepikt, daarvoor

moeten op den Kamp en Leuken alle mannen van

savonds 5 uur tot smorgens 8 uur werken en Pater

Canutus een oude Fransciscaner Pater moest den gehee-

len dag werken zonder te eten en drinken.

8 Dec. smorgens H Mis bij Vink 't was feest Lieve

Vrouw onbevlekte ontvangenis den geheelen dag stil

9 Dec. Snachts en den geheelen dag stil de Duitschers

hebben een paar stukken grenaatwerpers geplaatst bij J.

van Aerssen op de Berg. Het huis van den Burgemeester

en dat van Derks in de puntdraad gezet.

Zondag 10 Dec. H Mis bij Vink anders stil tegen 12 uur

vielen weer eenige grenaten op Gubbels zijn land bij

Brouwershof. Nam: tegen half 7 uur kwamen 3 Duitsche

soldaten om zich te warmen ze moesten wachten op een

auto, daarna kwamen nog een man of 10. Den Comdt

(=commandant) stuurde die 3 man weg. Toen zijde hij

Tommy's had gezien en stuurde 2x3 man weg om te

gaan schieten na een tijdje kwamen ze terug en rapor-

teerde ze ieder 3 Tommys hadden geschoten en de rest

was weggelopen tegen half 10 uur kwam den auto in de

keuken lag een helm op tafel met nog eenige kippenvee-

ren daar ging mij een licht op van wegen de Tommy.

Derks was 5 konijnen en een paar kippen kwijt, en die

anderen hadden ze zeker bij Vacks gehaald. Wat een ver-

loopen troep is het Duitse leger tog (barr.

11 Dec. Snacht stil voormiddag stil wat bommenwerpers

naar Duitschland, namiddag: bij slagboom de weg laten
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springen van den losplaats.(van de tramhalte)

12 Dec. voormiddag stil nam de Duitschers op

Lammerskamp en bij Gubbels en Tante Hanna het vee

afgedreven.

13 Dec. nogal stil de Duitschers zagen de laan bij

Kessels af.

14 Dec. nogal stil savonds bij H Klabbers en bij H

Valcks een varken weggehaald en ganzen.

15 Dec. overdag veel grenaten op den Rijksweg en

Leuken Bij Verstappen kwamen 2 soldaten om het var-

ken op te lade, doch den Luit "Bender" kwam tuschen

beide en heeft die soldaten bekeurd.

16 Dec. gaat het melkverkoopen in voor zieken en kin-

deren ouder dan 4 jaar hebben er zich geen voor aange-

meld Verder nogal rustig

Zondag 17 Dec. 2 H Missen Vink overdag deuk met

vliegers ook Duitsche vliegers bombardeerden de

Engelse stelling hier druk met ondergraving van den

weg en boomen afzagen bij 't Kasteel.

18 Dec. Smorgens veel vliegers ook Duitschers.

Hedenmorgen bij plakaat bekend gemaakt dat allen man-

nen van 16 jaar tot 60 jaar zich om half 9 moeten mel-

den bij 't Kasteel om te werken voor de Duitsche

Weermacht verder op den dag nogal rustig op

Lammerskamp grenaten op den Rijksweg.

19 Dec. voorm: veel grenaten bij en om het huis bij

Derks in den tuin en bij Valcks in de kippenkooi snamid-

dags den weg met springstof geladen, op den Kamp vee

afgedreven.

20 Dec. snachts rustig voorm: grenaten in 't dorp. Vrouw

J.Krebbers zwaar gewond door grenaatscherf in 't hoofd

voorzien van de Sacramenten naar Ziekenhuis vervoert,

en de dochter van P.Sijberts een scherf door denarm. Het

huis van W Zeegers en W Simons veel geleden. Achter

ons huis doen de Duitschers een vrachtwagen ingraven.

Schansen op de kelderkamer gepakt.

21 Dec. voormiddag nogal stil namiddag vielen eenige

grenaten op de Muis in de kippenkooi 2 soldaten dood

een gewond die waren daar bezig een bunker te maken.

22 Dec. voormiddag vielen eenige grenaten in 't dorp het

huis van Wed. Verdijk zwaar getroffen en vrouw

Krebbers zwaar gewond naar Kevelaar vervoerd nam:

bij ons huis en op 't Zand het kind van de Hagens en de

vrouw van J.v.Soest met kind gewond in't dorp Vrouw

P.Thijsen en haar broer dood

23 Dec. den geheelen dag nogal rustig

Zondag 24 Dec. den nacht van Zaterdag op Zondag bij

Verstappen een varken weggehaald door de Duitshe die-

ven nam: eenige grenaten in 't Leuken bij Kind. Rutten 2

op't dak en een in bunker 1 soldaat dood 1 zw gewond

25 Dec. Kerstmis H Missen bij Th Vink om 8 uur

Nachtmis en om 9 uur en 10 uur hoogmis. Smorgens

eenige grenaten in Leuken verder nogal rustig

26 Dec. 2e Kerstdag voormiddag en namiddag grenaten

in Leuken op 't dorp. In't dorp 6 personen gewond. In 't

Leuken A.Rutten een jongeling zoo zwaar gewond hij er

aan is gestorven en bij P. Rutten in Well in 't kippenhok

begraven.

27 Dec. voormiddag nogal rustig in den middag en

namiddag veel grenaten in 't dorp en omgeving ook bij

ons aan huis splinter in de deurpost. Een jongen van

P.Klabbers 8 splinters in 't been bij H. Ripkens een vol-

treffer het paard dood.

28 Dec. voormiddag nogal rustig in den middag grenaten

over Leuken naar Rijksweg

29 Dec. Den geheelen dag rustig Bij M. Koppes een var-

ken en een schaap door de Duitschers gehaald bij Bertus

Struitjens een koe weggehaald en bij Jöpe sis (Tru

Hebben) een varken.

30 Dec. Den geheelen dag nogal rustig eenige grenaten

bij Hub Vink een op 't dak.

Zondag 31 Dec. H Missen om 8 en half 10 bij Vink in

den kelder overdag veel Engl. vliegers.

1 Jan. 45 voormiddag Duitshe jachtvliegtuigen. Nam:

eenige grenaten in 't dorp. Weer bij S.Albers op 't huis

en veel ver weg wel tot Weeze of Wemb Savonds trek-

ken de Duitscher weer over de Maas naar Wanssum.

2 Jan. Tamelijk rustig wel kanongebulder over

Wanssum en Well dorp. Bij Albers inslag een koe schade

3 Jan. nogal rustig hier  in Leuken veel grenaten Thei

Huigen zwaar gewond naar Kevelaar vervoert

4 Jan. nogal rustig in Wanssum druk bedrijfig met den

Bruggekop (vestiging)

5 Jan. voormiddag nogal rustig tegen de avond werd

het drukker een officier met een veldwebel kwam bij ons

den kelder bezien, en naderhand kwamen 7 soldaten

voor in inkwatiering doch wij meenden dat ze verkeerd

waren en ze gingen naar Derks daar waren ze zich al aan

't inburgen. Toen kwam de Luitenant en joeg ze weg en

bij ons in, en wij moesten den kelder ruimen voor de

soldaten die moesten in den kelder en wij er uit en

moesten boven slapen. Verschrikkelijk

6 Jan. smorgens tegen vijf uur bij ons in de buurt veel

grenaten tegen halfacht werdt het zoo druk en tot 9 uur

vielen bij ons aan huis voor en naast het huis veel grena-

ten vlak voor de deur daar in de heg alle ruiten stuk

scherven door de voordeur de menutiekar (=munitie)

van de Duitscher die voor de deur stond met scherven

doorzeeft en veel menutie kapot.

Zondag 7 Jan. H Mis bij Vink om 9 uur ik ben naar

dorp geweest om brood was niets heden werdt gebakken

morgen tegen 12 uur deeden de soldaten 3 kippen gereed

maken en soep van kooken Ze waren juist bezig kwam

bericht dat ze moesten vertrekken om 2 uur moesten ze

weg zijn naar vooren. Een heele opluchting savonds

weer in den kelder slapen. De koe gekalfd om 11 uur

savonds

8 Jan. den nacht nogal tamelijk rustig tegen de morgen

veel grenaten tegen half 8 werdt het verschrikkelijk voor

en achter het huis bij L Verstappen 5 voltreffers op 't

dak. Bij ons huis had het goed gegaan, en ook bij Derks.

De Duitschers zijn weer uit Wanssum verdreven, met
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achterlaten van Krijgsgevangenen en veel gewonden en

gesneuveld namiddag moest de Kamp en Leuken evacu-

eeren met richting Weezer met dat bar weer den gehee-

len morgen sneeuwde het en den namiddag ook daar ze

zijn vertrokken naar Weeze en bleven daar in school en

fabrieken overnachten.

9 Jan. Kregen smorgens warm eten en in de meening

dat ze weer huiswaarts keerde, zijn de vrouwe met kin-

deren op autos geladen en richting Goch vertrokken de

Mannen moesten te voed naloopen. Verschrikkelijk. Hier

was het den geheelen dag stil

10 Jan. alles is nog rustig Kamp en Leuken zijn niet

terug zoo men zegt waren de Duitschers gisteren al alles

bij de huizen aan opladen. Bij F Coppes hadden ze 20

flessen raapolie en 25 liter carbit en 4 stel onder en

bovengoed voor ieder perc: wat zeg je daarvan. in 't

Kloaster 6 varkens weggehaald door de D:

11 Jan. den geheelen dag rustig tegen de avond werde

ons door 3 Duitsche militairen aangezegd dat we morgen

moesten evacueeren, we moesten dan ons maar gereed

maken.

12 Jan. om 12 uur nacht werdt ik gewekt om evacueeren

smorgens om 8 uur om half 3 nog eens dus niets aan te

doen we moesten gaan , in ging direct beginnen nog wat

te verbergen linnengoed van ons en van Homme om ½ 5

uur was ik klaar. Tegen 6 uur weer op gestaan en de

koeien gemolken en gevoedert en Moeder en de kinde-

ren allen nog bezig wat bijeen te pakken, en koffie drin-

ken en toen was het 8 uur, daar komen de groenen poli-

tie al heen wel 100 man en het duurde niet lang of daar

kwamen de eerste al aan, en zoodra al een paar soldaten

in huis, en een paar van die groene polizei die drong al

aan om te vertrekken, maar ik had de tijd het dorp was

nog druk bezig ik lade dan de kar en omdat het zoo

slecht rijden was de sneeuw lag dik werd de vracht op

den handwagen te zwaar en deed er dan 2 stukken spek

uit. De groenen was al direct bezig met Moeder te han-

delen om een stuk spek, Moeder zijde hij kon het heb-

ben als ze haar hier liet blijven maar dat ging niet, hij

sneed er dan een stuk af, en ging er mee, het was een

treurige zaak zoo met een stuk spek te laten loopen,

maar de vracht was te zwaar om te rijden, daarna kwam

een Duitsche legerwagen die lade bij Verstappen nog

wat op en den Luit: beval toen dat ze J Derks zijn goed

ook op moesten laden en de vrouw en kinderen van die

3 huizen op te laden. En zoo mocht ik mijn wagen ach-

ter zijn wagen aan te binden, dat was een groote verlich-

ting, dat was te laat begrepen anders hadt ik nog meer

opgeladen vooral spek en veel dat ook vergeten is, het

was een treurige tocht de oude menschen aan den weg te

zien zitten wachten op een wagen. Het ging dan steeds

door af en toe een opstoppen want den stoet was lang.

Wel 3 km! En zoo sukkelde we verder met schrijende

kinderen en schrijende Moeders. We kwamen dan tegen

3 uur waren we in Weeze. En moesten naar de fabriek

van Geenen. Daar was het zeer druk ik vroeg een groene

of ik de begaze niet bij verwanten kon plaatsen hij zij ja,

toen weer terug naar mijn nichten Nella en Anna, en

daar werden wij goed opgenomen, en alle menschen die

bij Burger kwamen werden zeer hoffelijk en goed ver-

zorgt, den heer Geenen stond op straat en nam 10 man

in huis, dat was hij niet alleen den nacht sliepen wij op

de vloer bij de brandende kachel.

13 Jan. Tegen 3 namiddag moesten we inladen in den

trein dat was me ook wat. Heele dorp Well en Wellerlooi

de vrouw van Homme was die nacht ook nog bevallen.

Die ging ook mee.toen wij aan den trein kwamen waren

bijna alle wagens bezet, er stonden nog 5 wagens die er

wel niet voor bestemd waren, maar ik reed ons kar er

maar kort bij de deur, en daar ging het die wagens ook,

ras de pakken en kisten erin en de wagen ook, en in den

wagen weer alles op de kar gepakt, en het was van

elkaar geen stroo, ik ging naar G Hallmans ik zeide

tegen de zoon, heb uw nog stroo neen dat hebben de

Militairen al weggehaald, ja maar voor mij heb uw nog

stroo, dan zullen we eens zien en ja voor mij had hij nog

een paar bossen stroo. en het was voor elkaar, tegen 7

uur vertrok den trein, Dat was een treurige reis het was

koud in den beestenwagen daar waren de families J.

Wijenberg. Jac Derks P.Linders H Verkoelen J wijnho-

ven. Van Gestel. Fleuren met al hun pakken en kinder-

wagens, dat was een schreien van de kinderen zoo als

dat gewoonlijk is. Ze konden niet slapen. De groote

menschen ook was geen ligplaats de reis ging op

Gelderen aan toen den trein goed aan 't loopen was

baden we een rozenkrans in de buurt van Kevelaer voor

een goede reis van Gelderen op Wezel en verder door

naar Winterswijk dat einder heb ik steeds op onze kar

gezeten. Dat door Duitsland op onze eigen kar. Toen

gingen een van de jongens er op zitten en slapen ook

Moeder en Vrouw Derks deelde hun boterhammen uit de

smaakte goed en daar kwamen nog 3 D soldaten in den

wagen een marinier en 2 infantristen. En zoo ging het

van Winterswijk over Zutphen naar Zwolle en dat we er

waren, maar neen van Zwolle over Meppel en Assen

naar Groningen. Met wat ellende en verkommert, en tog

wat blijdschap dat we uit de trein kwamen, het was

gewoonweg een marteling geweest, in den koude trein,

met voor ons onbekende bestemming, ze zeide tegen ons

dat we naar Groenlo moesten
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1.13Sjang Wyenberg(II)
In de originele tekst

Sjang heeft vanaf Pinksteren tot zij naar

Well teruggingen ook nog een dagboek

geschreven (21 mei t/m 5 juni 1945)

21 mei Pinkstermaandag. Alleen Huub naar den Hoorn

naar de H. Mis geweest. De gehele dag regenweer.

Konden niet gaan wandelen. 's Avonds wat gekaart-

speeld. Kwamen een paar leden van de N.B.S. Meenden

dat er een N.S.B.-er in de schuur gevlucht was en zoch-

ten een uur in het hooi en stro. Reeds wat ingepakt wat

niet direct nodig is voor de verhuizing naar Limburg

22mei Mooi weer, zacht weer; groeizaam. Moeder heeft

gewassen in voorzorg als we eens bericht krijgen om te

vertrekken. Heden een brief naar de pastoor in Well

gezonden. In de Spar te Pieterburen een doos gekocht

voor 5 ct en een pakje specerijen. 's Avonds gevist en

niets gevangen.

23 mei. Droog weer voormiddag. Te voet met Theo naar

Eenrum geweest, naar het Evacuatiebureau om inlichting

voor te vertrekken. Kon mij niks zeggen, als alleen gis-

sen of vermoedelijk. Volgens Jean Martens kwam een

dezer dagen een auto om ons op te laden. We zullen dan

maar afwachten. Heb nog een kaartje naar de burge-

meester gestuurd om toch ons te laten ophalen.

's Avonds kwam Frits Derks nog zeggen dat er in

Eenrum veel auto's kwamen. Evacués  halen, wat niet is

gebeurd.

24 mei. Koud droog weer voormiddag. Jan kiespijn,

bleef te bed. 1 brief voor Heythuisen en Reuver gepost.

Namiddag kwam J. Tissen en Th. Koppers bij mij of ik

meeging naar huis met een auto. Zij hadden er een.

Kosten was 25 gulden per hoofd. Ik zeg, ja, ga eerst naar

J.Martens bij Zuidema of die een wagen heeft. Neen , hij

had er geen en ik zou het maar waarnemen. En naar

Koppers geweest en gezegd dat ik meereed.

25 mei. Koud, droog weer. Voormiddag. Geen bijzon-

ders. Voorts nog afgerekend 14 dagen werken.

Namiddag. Naar kruidenier Kazijns geweest winkelen

met de bonnen. Moest ook naar de slager. Kom in

Pieterburen om vlees. Kreeg niets omdat de bonnen nog

niet mochten worden afgeleverd. 's Avonds kwamen

vrouw J. Derks en Drika Rutter. Als zij een auto hadden

ging ik mee en of zij met mij mee konden rijden. Dat zal

niet kunnen, maar één man dan? Zal het met Koppers en

Tissen overleggen en kom tegen maandag of dinsdag te

Eenrum. 

26 mei.Regenweer de gehele dag. Voormiddag naar

Pieterburen geweest en bij C. Bulthuis 3 eieren meege-

bracht. Namiddag naar Westerwiel geweest en kon nog

geen boter krijgen.

27 mei. Zondag, droog weer. Naar Kloosterburen naar

de H.Mis geweest. Jan en ik en een Tommy. Het was

half 10 en is ruim 1½ uur lopen. Het zijn ruim 8½ km.

Deze nacht is tegen 3 uur Jean Martens vertrokken naar

Well en H.Peeters, G.Rutter zijn mee gegaan. Nu ver-

wachten wij donderdag ook een wagen. Deze namiddag

wilde moeder naar Westerwiel wandelen. Maar ooh, er

kwam weer juist een bui en het ging niet. Moeder bakte

wat pannenkoek en wij deden de was: gekookt, wasten

ze ook, om toch maar gereed te zijn als de boodschap

komt om terug te evacueren.

28 mei. Mooi weer, naar Eenrum geweest bij

wed.Sürgens om reden retour evacueren. Ze rijden

maandag of dinsdag zeker. Nu is er al weer gepakt en

boter gewinkeld. De zoon van Huub Martens is hier en

wil mee naar huis, want ze zitten in Uithuizenmeede ook

uit te kijken om naar huis te gaan. 's Morgens moest de

koestal geschoond worden. Dus het bed van Hub en Jan

werd afgebroken en de dekens in de schuur gegooid.

Over een andere slaapplaats werd niet gesproken. Tegen

9 uur hebben we een slaapplaats in de schuur gezocht en

daar opgemaakt in de hoop dat het niet lang meer zal

zijn, hopelijk een nacht. We zitten te wachten op de

auto.

29 mei. Afgelopen nacht een hevig onweer met regen.

's Morgens is nog regenweer. Op de boerderij wordt

doorgegaan met koeien en paardenstal schonen.

Namiddag, onweer, buien. Jan heeft paling en snoek-

baars gevangen, lekker; nog naar Huis ten Dijke, Dees

geweest. Vrouw H.Peeters zit nog te wachten op de auto

en die is er nog niet. Huub en Jan hebben weer geslapen

bij de ratten in de schuur.

30 mei. Mooi weer, zonnig. De auto die ons zal komen

halen is nog niet gekomen. De arbeiders gaan nog steeds

door met de stal schonen. 2 man doen voor de 2e maal

gras maaien in het plantsoen en voor de tuin. Naar de

tuinman in W-Nieland geweest. Salade gehaald en bij

Koppers en Tissen geweest. Die auto, die komt heden-
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avond zeker. We hebben alles klaar staan, gepakt en de

naamkaartjes eraan. Wachten en kijken met verlangen

naar de auto uit tot 11 uur, maar hij komt niet. Treurig,

niemand is er in heel Nederland die zich om ons bekom-

mert. We zijn uitgestoten, weggejaagd en vertrapt door

onze medestaatsburgers. Alles verloren door de oorlog

en hier in Groningerland worden wij met koebeesten en

ratten vergeleken. En die heerboer verbeeldt zich die

wijsheid in pacht te hebben. En de liefdadigheid staat bij

hem vooraan, bij de professors en groten des rijks, maar

die eerlijke en werkende mensen, die zijn bij hem werk-

tuigen in zijn geldzak en behoren bij zijn  vee, dat ook

voor hem werkt. Verschrikkelijke toestand, bij de heiden

des lands.

31 mei.Heel mooi en zonnig weer, maar heden zal de

auto niet komen. Op de namiddag kwam een auto en

ging naar W-Nieland en kwam terug met evacués uit de

barakken in de Slikken. Het zijn mensen uit Venlo van

het Hitje. Werden naar Groningen gebracht in een school

en moeten daar wachten op een wagen voor Venlo.

's Avonds weer wat gewandeld in de zee. Het was een

mooie avond en we waren een beetje gerust gesteld daar

we een briefkaart hebben gekregen van oom Gerard te

Maastricht. Tegen 9 uur kwam Frits Derks vertellen dat

Harrie Peeters was teruggekomen van Limburg en dat

zaterdagavond de auto kwam om ons op te halen.

1 juni Weer mooi weer. Naar H. Peeters geweest bij

Dees op Dietester Huis. Hij kwam mij tegen en vertelde

dat ons huis er nog staat. Ramen en deuren zullen er uit

wezen. En zaterdag gaan we weer naar huis, zei hij. Wat

fijn, hè. En Jan Thijsen uit Siebengewald was ook zeer

blij. Bij Klafsmuts evacué uit Nieuwe Tonge en Zeeland

een kop koffie gedronken als afscheid. Namiddag,

onweer met hagel en zwaar regenval.

Jan.   16 dagen

Febr. 28

Mrt    31

Apr.   30

Mei    31

Juni     1

137 dagen

2 juni.Droog weer. Weer naar H.Peeters geweest en zijn

vrouw nog gesproken over onze huizen in Well. Het huis

van ons stond er nog en de ramen waren ingeslagen en

de deuren eraf. Hij meende dat er nog kasten in stonden.

Stel je maar het ergste voor, alles is weg en kapot. Het

leven gaat er weer door, levensmiddelen genoeg en er

waren ook al weer een paar koeien en ook varkens en de

mensen pootten en zaaiden er weer. Deze nacht komt de

wagen ons halen. Morgenmiddag zijn we weer thuis.

Heden maar alles inpakken en dat hebben we dan

gedaan. Alles gepakt en afgerekend met de kwartierheer.

Tegen 7 uur kwam er nog een pater uit Groningen zeg-

gen dat morgenvroeg om half 9 H. Mis was in de

Hervomde Kerk te W-Nieland. Ja pater dan zijn we weg,

ja alles gepakt. Ze hebben mij gezegd, gaat daar heen ,

daar zitten mensen zonder geestelijken. Maar als jullie

nu morgenvroeg weggaat, waarschuw mij dan, dan rij ik

mee. Ik logeer bij de dominee de Jong. Afgesproken. Er

werd nog even bij D. Knol goedendag gezegd. Daarna

nog bij de heerboer en wel tot 12 uur. Daarna naar bed

in blijde afwachting.

3 juni. Zondag. 's Morgens om 4 uur al wakker. Nu

komt de wagen. Wij wat gewacht, maar slapen, neen.

Tegen 6 uur nog niets. Daarna maar opgestaan en koffie

en brood klaar gemaakt, als de wagen eens komt dan

zijn we gereed. Hij komt niet, tegen 8 uur naar de

H.Mis. Antoon en Theo bleven thuis als de wagen eens

komt. In W-Nieland treffen we een meisje van Thissen.

Nu is zij er nog. Ja, vader-moeder en 3 broers zijn weg.

Ik met een broer zijn nog hier. Ze zijn op een Venlose

wagen gestapt en konden de bagage niet mee. En daar

zijn wij nu bij gebleven. Na de H.Mis nog geen wagen.

Weer naar H Peeters gegaan. Hij was er nog. Ik dacht

dat hij weg was. Hij twijfelde er niet aan of die wagen

kwam, zo was hem stellig beloofd. Maar met dat al is

het al 4 uur en er is nog geen auto. Wat toch een ver-

driet. Zo moesten het te Well alle leiders maar eens aan-

voelen wat er omgaat in de hier zittenden. Alles ingepakt

in de hoop ook thuis te komen zoals die andere burgers.

En nu weer uitpakken, de hele week al ongeveer gepakt

gezeten en uitgekeken naar een auto en dan moet je

horen in Baflo deze nacht: ± 70 evacués opgeladen.

Alles zwarte handel. 1 briefkaart van oom Frans. 

4 juni. Mooi weer met een onweersbui. Verder droog

met wind. Nog geen auto die ons oplaadt. We hebben

dan maar uitgepakt en zullen nu maar afwachten, in

godsnaam. Huub-Antoon en Jan zijn weer aan het werk;

voederbieten op één zetten, Huub ploegen. Ik heb in W-

Nieland wat salade gehaald en in de namiddag geschof-

feld. Peter Tissen vertelde dat Thei Koppers, evacué bij

de dominee, vrijdag is verhuisd met de bode naar

Groningen. En verder met de autobus naar Meppel om

zo in Limburg te komen, om reden dat zijn reisvergun-

ning niet in orde was. In Assen was geen tehuis met

vrouw en kinderen. Thei Coenders is per fiets op reis

geweest en ze hebben hem in Assen een dag vastgezet

en na 15 gulden te betalen is hij weer teruggekeerd.

Doodmoe en dan fiets kapot. Dus maar afwachten, in

godsnaam. 's Avonds gewandeld naar de zee, naar weg

Nieland, Pijtenburg.

5 juni Mooi weer. Op de boerderij is het druk. De dors-

machine is gekomen en is zich aan het opstellen en de

schaapsherder is aan het schaapscheren. Ik ging naar de

schoenmaker en tegelijk door naar Huisen Dijke bij

Dees. H. Peeters of hij ook weg was, maar neen, hij was

er ook nog en was weer naar Groningen, naar het

Evacuatiebureau. De auto's waren er. 

Vertrek uit Zijlbrugge.

1 Persoonsbewijs

2 Stamkaarten en trouwboekje

3 Polis brandkast

4 Aanslag personeelsbelasting
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voor de zusters om de zieken en gebrekkigen tijdig in

zekerheid te brengen, want de trappen waren erg steil.

De vrouwen en meisjes waren altijd als eersten in de

kelder; de mannen hadden niet zo'n haast. Het leek wer-

kelijk een kleine uittocht uit Egypte want de meesten

hadden ook een pakketje bij zich. Om beurten hielden de

zusters boven de wacht voor het geval er brandbommen

zouden vallen die geblust moesten worden. Er waren

nachten bij dat we 2 uur in de kelder moesten blijven en

de rozenkrans baden.

Op 23-24 juli vielen in Well de eerste bommen. Men zei

dat de Engelsen de Maas met de Rijn verwisseld hadden.

Het huis van boer Broekmans was kapot. De mensen

waren met de schrik vrijgekomen, maar aan vee hadden

ze enkele verliezen. In ons klooster rinkelden de ruiten.

In de logeerkamer, ziekenkamer, in het oude woonhuis

en in de bewaarschool waren ruiten kapot. Het bed van

een van de patiënten lag vol glasscherven. De getroffen

boerderij ligt ongeveer 20 minuten van ons verwijderd

(Knikkerdorp). Ook in Well vielen bommen. Tevens vie-

len er brandbommen op het kasteel van dhr. Wolters.

Door snel ingrijpen van de burgemeester en het blok-

hoofd kon de brand geblust worden. Op de weg en in de

wei van het kasteel naar de pastoor vielen wel 80 brand-

bommen. Een kwam nog terecht in de apotheek van dr.

van Bracht en een tweede in het huis van Derks die ech-

ter geen schade veroorzaakten. De pastoor zei nader-

hand:"We zijn door een wonder gered. Laat ons de lieve

God op onze knieën danken".

Op 28 juli vielen in Wellerlooi brandbommen, ver-

woestten enkele huizen en bij veel huizen waren de rui-

ten kapot. Daags erna werd in de buurt een vliegtuig

afgeschoten met 7 inzittenden waarvan er 2 gewond

raakten en 3 in de Maas verdronken.

Op 31 juli hadden we een verschrikkijke nacht zoals we

nog nooit hadden gehad, alles dreunde. ‘s Nachts hebben

we uren in de kelder gezeten en wel 7 rozenkransen

gebeden. Daags erna kwam ons ter ore dat het vliegveld

in Venlo gebombardeerd was. We zijn begonnen met het

houden van een nachtwacht.

Op 4-5 aug.om half een 's nachts werden we plotseling

gewekt doordat we in de verte 3 bominslagen hoorden.

Snel naar de kelder tot half 3, maar om 4 uur waren we

al weer in de kelder. 

6-7 aug. 's Nachts vielen er bommen in Wellerlooi die

aanmerkelijke schade veroorzaakten en wij hebben weer

1½ uur in de kelder gezeten.

9-10 aug. Tegen 2 uur weer onrust in de lucht en we

hebben nog enige tijd in de kelder gezeten.

15-16 aug. Al om 3 uur wakker omdat er grote vlieg-

tuigzwermen te horen waren. We hoorden ook enkele

bommen vallen en luchtgevechten. We bleven tot  half

vijf in de kelder.  Daarna was het enkele weken rustig en

konden we op adem komen.

Op 7 sept. moesten we 's morgens om half 4 nog naar

de kelder.

10-11 sept. 's Avonds was er al om 11 uur een oorlogs-

concert. We gingen om half 12 naar beneden tot half 2

1.14 Dagboek van het

Klooster.
Het is een samenvatting van het "oor-

logsgedeelte". Het komen en gaan van

de diverse zusters, de bezoeken die ze

kregen, de ziekenverzorging en het

kerkelijk gebeuren is niet opgenomen..

1940

10 mei 1940 was de gedenkwaardige dag dat ons duur

Nederland de gevolgen van de wereldoorlog mee beleef-

de. In deze nacht vielen de Duitse troepen het land

binnen. Het was voor iedereen een vreselijke nacht van

angst en verschrikking. Van alle kanten hoorden we

gedonder van kanonnen en het was pikdonker. Iedereen

was op de been en we gingen de rozenkrans bidden in

de kapel. Intussen kwamen er veel vliegtuigen over. Na

een korte rustpauze werden we weer opgeschrikt door

gedonder en schieten. Ik keek door het raam en zag in

de Broekstraat vuur en hoorde ook mannenstemmen. In

de buurt kwam een auto staan en het waren gelukkig

Hollandse stemmen. De soldaten moesten de hoge

bomen laten springen om de weg voor de vijand te ver-

sperren. Daags erna drong alle werkelijkheid tot ons

door: het hele land was bezet. Bij ons op straat liepen

ook al Duitse soldaten. "wat moeten we nu doen?"

"Laten we maar zandzakken voor het kelderraam leg-

gen". Alles wat benen had sloeg de handen in elkaar. Wij

waren vooral bang voor onze zieken. Al snel hoorden we

dat Well bezet was door Duitse soldaten. In de namid-

dag, om 4 uur zou er nog versterking komen. Alle inwo-

ners uit het dorp vluchtten naar de bossen, alleen de

inwoners van het gesticht en enkele buren bleven thuis.

De ergste zieken brachten we naar de afgesloten gang,

omdat we het daar het veiligste vonden. De gezonden

moesten in geval van nood naar de kelder. We hebben

nog gebeden en zo verliep onze dag zonder dat er ook

maar enig leed plaatsvond.

1941

Op 14 mei 1941 krijgen we bezoek van onze eerwaarde

Moeder, terwijl het klooster voor een groot deel bezet is

door de Duitsers en er trekken nog 4 zusters van andere

kloosters bij ons in. 

1942

Op 28 jan. 1942 haalt Piet Klabbers voor het klooster

een vracht kolen in Sittard. 

In de gebeden wordt de H. Maria vaak aangehaald als

"Koningin van de vrede".

In de week van 20 juli leven we bijna elke nacht in de

kelder vanwege de onrust in de lucht. Onze kelder was

door bevoegden gecontroleerd en goed bevonden als

schuilplaats voor de bewoners. Alleen bij een voltreffer

was niemand zeker. We lieten nog extra sterke balken en

steunen aanbrengen. Het was geen gemakkelijk werk

Ziekenzuster

Johanna, andere

zusters hebben

het dagboek

geschreven. 
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om te kijken naar de vele luchtgevechten.

16-17 sept. weer in de kelder van half 12 tot half 1.

Op 2 okt. gingen we naar de Bid-stonde toen het in de

lucht begon. We beden eerst het Avondgebed en moesten

snel naar de kelder waar we tot 11 uur verbleven.

16 okt. Na het feest van het Allerreinste Hart Maria

moesten we direct na het Avondgebed voor enkele uren

naar de kelder. Juffr. Anna Geertjens moest doodziek

ook naar de kelder.

25 okt. Het was een zeer heldere maannacht en de vlieg-

tuigen kwamen tussen 4-5 uur. Zo voelden wij ons geen

enkele nacht nog zeker.

Vanaf toen waren er enkele maanden dat we geen last

hadden van vliegtuigen. Ook de Kerstdagen hebben we

in vrede kunnen vieren. 

Op Silvesteravond werden we ons bewust dat er nog

geen vrede was. We wilden juist naar de Bid-stonde

gaan toen we naderende vliegtuigen hoorden. In plaats

van naar de kapel te gaan moesten we naar de kelder

waar we een half uur gezeten hebben. Hierna hebben we

de Heer nog een half uur gezelschap gehouden in de

kapel. Die nacht is Blerick zwaar getroffen.

Feest van Kerstmis in oorlogstijd 

Afwijkend van vroegere jaren kreeg  het feest in deze

jaren een ander karakter. Omdat het moeilijk was om de

ramen van de Bewaarschool te verduisteren werd de

naaikamer hiervoor benut. Er werd een zeer mooie, fee-

stelijke Kerstprocessie gehouden met in de gang guirlan-

des (slingers) en enige altaren. In de naaikamer was een

troonhemel opgezet voor onze nieuw geboren God-

koning. Na het zingen van "Stille Nacht" begon de

gebruikelijke Krib-processie. De zieken waren in

wagens en stoelen daarbij aanwezig. De zwaksten van

hen konden naar de Vroegmis.

Als voorheen kwamen in de loop van de dag veel dorps-

bewoners naar het kribje kijken. Nog nooit eerder kwam

de kapelaan met zijn knapen- en meisjeskoor voor de

zieken kerstliedjes zingen. Ze hadden zelfs een eigen

harmonium meegebracht dat bespeeld werd door de

koster. Er heerste overal een opgewekte stemming en na

het zingen trakteerden wij alle zangers op een appel.

1943

In de maand jan.(1943) kwamen de vliegtuigen in het

algemeen 's avonds om 7 uur.

8 jan. We waren juist bezig met het avondeten toen we 3

bommen hoorden vallen en we zijn naar de kelder

gevlucht en baden er de rozenkrans. De vliegtuigen kwa-

men steeds vroeg in de avond zodat wij toch een rustige

nacht hadden. 

Eind jan. draaide het blad om en de vliegtuigen kwa-

men zelfs 2 keer: tegen 11 uur en half 3.

Febr. was een rustige maand tot tegen het eind.

12 maart tijdens het Avondgebed werden we opge-

schrikt door hevig schieten. In de buurt van Venray,

Bergen, Boxmeer en aan de grens werden vliegtuigen

afgeschoten. We zaten tot half 11 in de kelder.

Midden april zijn we 3 keer naar de schuilkelder

geweest. Buiten was het niet om aan te horen. Pater

Jungblut kwam verschrikt naar binnen: "Boven ons huis

hangt een lichtkogel die ons huis in stralend licht zet".

In de omgeving brandde het op 3 plaatsen: er zouden 3

boerderijen afgebrand zijn. Ook in Venlo vielen bommen

en richtten op vele plaatsen flinke schade aan.

In de week van Pasen werd onze economie uitgebreid

met 8 biggetjes.

Eind mei moesten we zelfs 3 keer per week naar de kel-

der.

In Juni hadden we veel slapeloze nachten: 11-12, 15-16,

2e Pinksterdag, 20-21, 21-22, 24-25 juni waren we wel

enkele uren in de kelder.

Onze eerste Bidprocessie

Vanwege het oorlogsgeweld was er in de parochie geen

Bidprocessie en hebben wij besloten om deze te houden

door onze tuin.

In de eerste helft van juli was het 's nachts vaak

onrustig, maar niet zo erg dat we naar de kelder gingen.

22 aug. ‘s Nachts zaten we weer in de schuilkelder.

25 dec. Het mooie kerstfeest vierden wij als elk jaar.

Ook de nachtprocessie en de nachtmis konden wij

ondanks de oorlog houden.

1944

10 juli 1944 De mensen van het gesticht hebben een

groot vertrouwen in Moederke. Zeker zal Maria ons in

het steeds toenemend oorlogsgevaar beschermen.

28 aug. We waren in een bedrukte stemming omdat onze

zr. Neria als vluchteling uit Baexem kwam en ons

Provinciaal Huis als lazaret moest dienen en bijna alle

zusters het huis moesten verlaten.

Invasie en oorlog

5 sept. Vandaag was ons stille dorp vol drukte. In de

voorafgaande nacht waren heel veel auto's met Duitse

soldaten aangekomen, vooral over de Rijksweg. Ook bij

ons aan de poort kwamen ze voor inkwartiering. De

Bewaarschool werd ontruimd voor 8-10 zieke soldaten.

De dokter en nog 2 soldaten sliepen in het Groene Kruis.

In de loop van de middag moesten ook nog 3 lokalen in

de Meisjesschool ontruimd worden.

6 sept.Vandaag kwamen er soldaten die in de grote

school moesten overnachten. Vanuit ons huis uit hadden

ze een elektrische leiding aangelegd voor hun radio toen

ze plotseling het bevel kregen voor vertrek. 's Avonds

kwamen er 3 soldaten in ons huis. Ze bezichtigden de

refter-naaikamer en de keuken. Niets voor ons: te een-

voudig. Wij blij, zeker heeft St. Josef ons geholpen want

het was juist woensdag.

13 sept. Zr Johanna kwam opgewonden uit het dorp

naar huis. De Duitse soldaten hadden in het dorp alle

mannen- vrouwen en meisjes meegenomen om langs de

Maas loopgraven te helpen maken. Zelfs de pastoor en

zijn huishoudster hadden ze opgehaald. Onze 2 meisjes

verborgen zich in het maïsveld. Een soldaat ging met of

zonder bijbedoeling langs de beek wandelen, maar er

gebeurde gelukkig niets. Op deze onrustige dag kwamen

twee van onze buren, Smits en Huijgen bij ons bescher-

ming zoeken op de kerkzolder.

14 sept. 's Nachts en overdag kwamen er oudere Duitse
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mannen van 60 jaar uit o.a. Essen.

15 sept. Alles werd opgeborgen en ook de onrijpe appels

werden op voorhand geplukt. Het vette varken moest er

aan geloven: het was veiliger in de kuip dan in de stal.

17 sept. Veel vliegtuigen in de lucht.

19 sept. in de namiddag kwamen er meer dan 100 solda-

ten zonder geweer in onze school. Het waren soldaten

die straf hadden en ze moesten de hele dag loopgraven

maken en prikkeldraad trekken langs de Maas. Na enke-

le dagen werd het kolenhok helemaal leeg gemaakt en

gebruikt als slachthuis.

24 sept. De achterdeur van de school en 2 ramen werden

dicht gemaakt met prikkeldraad omdat het één soldaat

gelukt was te vluchten.

26-28 sept. Onze Bewaarschool werd verbandplaats

voor gewonde soldaten. Langs de weg stond een grote

Rode Kruis-vlag. In Rode Kruis-auto's werden de

gewonden met hun noodverband aangevoerd. Na dok-

tershulp werden ze naar Duitsland gebracht.

1e wk okt. Alle mensen in Overloon moesten vluchten

zonder iets mee te nemen. Dat kon ons natuurlijk ook

overkomen. Daarom werd alles zoveel mogelijk naar de

kelder gebracht: het beste uit de kapel, wollen dekens,

inmaak, eetvoorraad, de naaimachine, koffers van onze

en van dorpse mensen, spullen van de burgemeester en

een beeld van O.L.Vrouw en van St. Josef om de wacht

te houden. Daarna liet Moeder Overste een metselaar

komen die het keldergat dichtmetselde. Onder de bodem

van de kast van de naaikamer werden de balken wegge-

zaagd zodat men met een kleine trap toch nog in de kel-

der kon komen.

4 okt. Er kwamen twee soldaten kijken of er een mitrail-

leur op ons platte dak geplaatst kon worden. Omdat men

alleen maar via een raam op het dak kon komen was dit

voor hen te omslachtig.

12 okt. 's Morgens was het rustig. Na de middag kwa-

men er vliegtuigen over die het gemunt hadden op de

pont. Ze scheerden over de Maas, schoten met mitrail-

leurs en stegen weer op. Aan het Moleneind vielen enke-

le bommen en waren er gewonden die naar Venlo

gebracht werden. Er was een 2e aanval onder het lof en

een 3e direct erna. Voor het dorp was dit een ramp:

enkele huizen onbewoonbaar, veel huizen erg bescha-

digd, ruiten van de kerk kapot en een stuk muur uit de

toren gerukt. De pont was echter niet geraakt. Daags

erna kwamen weer nieuwe aanvallen op de pont met

mitrailleurs en bommen.

15 okt. Zondag. Bij ons in de wei maakten soldaten

loopgraven die via een gat onder de muur van de speel-

plaats bereikbaar waren.

16 okt. De strafkolonie vertrekt uit de meisjesschool. Op

het feest van het Onbevlekte Hart van Maria kwam het

bericht dat niemand tussen 8-12 uur op straat mocht zijn,

omdat men vanuit Twisteden met zware kanonnen zou

schieten naar het front bij Boxmeer- Afferden- Venray.

Intussen moesten de mensen van Afferden en Heijen

evacueren naar ons dorp.

17 okt. Weer een heel onrustige nacht. Tijdens een

geweldige knal vlogen granaatscherven door onze

achterdeur in de gang waar zusters sliepen. Maar ze had-

den een goede Engelbewaarder.

17-18 okt. In deze nacht kwam buurvrouw Smits naar

ons. Enkele uren later werd het dochtertje Regina gebo-

ren en is door pater Jongblut gedoopt.

18 okt. We verbleven dag en nacht in de kelder. Er werd

veel gebeden: op één dag 16 rozenhoedjes. Er sliepen 7

zusters in de kleine appelkelder.

19 okt. Tegen 9 uur hoorden we dat het dorp om 12 uur

ontruimd moest zijn. Waar zouden wij toch heen met

onze stervenden, kinderen, zieken en oude mensen.

Twee zusters zijn naar de veldgendarmerie gaan vragen

of wij niet mochten blijven. Ze hoorden dat het bevel

gegeven was door de geheime politie die daartoe echter

geen verlof had. Alleen de veldgendarmerie mocht het

bevel tot evacuatie geven. Er viel 's middags een bom

dicht bij het kelderraam van huize Arts dat het onbe-

woonbaar maakte en pater Canutus en pater Arts kwa-

men bij ons slapen. Ook werd die dag bij twee van de

drie bakkers de bakoven getroffen. We kregen gelukkig

14 broden uit Wellerlooi en de Coöperatie hielp ons ook

nog.

20 okt. Nieuwe aanvallen op de pont die inmiddels bij

het kapelletje lag en ze werd nu wel geraakt.

Gerardus Daemen werd dodelijk getroffen en de volgen-

de dag bij ons opgebaard in het lijkenhuisje. Omdat van-

wege het oorlogsgeweld begraven op het kerkhof niet

meer mogelijk was gaf de pastoor verlof om hem tijde-

lijk bij ons in de tuin te begraven. 

24-29 okt. Zondag. Er worden bij ons twee H.Missen

gelezen, in de schuilkelder bij de pastoor ook twee en

een bij Thom Vink.

2 nov. Er vallen twee bommen bij de brug

Onze schuilkelder

Heel de kelder onder het Gesticht was ingericht als

schuilkelder, behalve de inmaakkelder. Er sliepen zusters

onder de trap, op stoelen, strozakken en er waren enkele

bedden. Enkele zieken sliepen in de gang. In het tweede

gedeelte van de schuilkelder "het Slot" lagen de aardap-

pelen en 9 zusters. Ook zusters snurken. "Zuster, u

snurkt". Zegt de wakker gemaakte zuster: "Wat zegt u

zuster, snurkt er iemand?" Een andere keer zegt de wak-

ker gemaakte zuster: "Neen zuster, ik snurk toch niet, ik

ben toch wakker". Sommige "ijverige" zusters en oudjes

baden hardop in hun slaap. Het derde deel was de vroe-

gere keuken met tevens achter een laken de boeken van

de bibliotheek. De vierde afdeling was de schuilkelder

van de mannen. De vijfde afdeling was de lange gang

die de "woonwagen"werd genoemd. Hier sliepen enkele

vrouwen en meisjes. Het was aardig vol daar wij begin

okt. met 85 man waren.

Zonder licht

Sinds de invasie in sept. was er geen elektrisch licht

meer. Dat was voor ons huis met de vele gebrekkigen

heel erg. De kaarsenvoorraad was ook al bijna op. Het

bleef daarom vaak donker en we moesten op de tast

onze plek terugvinden. We kregen gelukkig ook nog een
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paar liter petroleum. 

4-12 nov. Sinds augustus hadden we nog 2 kinderen op

vakantie. Zr. Theodulphina en zr. Johanna hebben ze met

de fiets naar huis gebracht in Belfeld. Woensdag werden

er weer twee op ons kerkhof begraven: Hr.

Jenneskens(Grote Waay) en een Duitse soldaat.

20 nov. Begrafenis op ons kerkhof: Hr. van Bommel uit

het Wellsmeer

21 nov. Vrouw Giepmans uit Afferden (6 kinderen), geë-

vacueerd bij Laarakker wordt bij ons begraven. In

dezelfde week stierven: vr. Klabbers, vr. Verheijen en

onze Lina, die begraven werden bij het Moleneind.

25 nov. De Engelsen hadden het op de kerktoren

gemunt, die als uitkijktoren gebruikt werd. Van de vele

granaten vlogen er een paar dwars door de kerk. Bij ons

viel een granaat dicht bij de naaikamer. Alle ruiten van

deze kamer en de kleedkamer waren kapot. Ook vlogen

scherven tegen het plafond, de muren en de kasten wer-

den beschadigd. 's Middags viel ook de kerktoren.

In het weekend was een oude verwarde Afferdse man

door het kapotte raam naar buiten geklommen. Het was

juist hoog water en we konden hem niet meer vinden.

Later bracht hr. Koppers hem terug omdat enkele solda-

ten hem bij de pastorie gevonden hadden.

27-28 nov. ‘s Avonds kwam het bericht dat het hele dorp

en ook wij moesten evacueren. De pater ging naar de

Ortscommandant vragen om te blijven. Hij kreeg te

horen dat de dorpsmensen voor 2 uur weg moesten zijn

en wij konden wachten tot morgenvroeg. Onze mensen

begonnen te bidden en te wenen, vooral de zieken en de

arme stumpers, die zich zelf niet konden helpen. Het zou

een vluchttocht worden zoals Maria en Josef naar

Egypte meegemaakt hadden. Het regende die nacht heel

erg en vanwege het hoge water moesten allen door het

water. Tegen de morgen kwam het bericht dat men de

mensen niet over de grens wilde laten en ze terugstuur-

den. Groot was onze blijdschap. Nu hoorden we wat er

echt gaande was geweest. Op eigen gezag hadden ze ons

hier weggedreven om te kunnen plunderen.

6 dec. Sinterklaas. Deze week hadden ze het gemunt op

de mooie molen, die zo echt hoorde bij ons Wellse land-

schap. O, hoe droevig een halve kerktoren, een vermink-

te molen, veel verwoeste en beschadigde huizen.

Tot tegen Kerstmis bleef het rustiger. Het grootste kruis

was de kou en de donkerte. 2e Kerstdag om 3 uur

bemerkten we dat ze het gemunt hadden op het kippen-

hok van Smits waar een machinegeweer stond. Thijs,

een oude schaapsherder, raakte gewond doordat een

scherf door zijn hand ging. Zijn wond wou niet helen en

hij is later in Groningen overleden. Er kwam ook een

voltreffer op ons gesticht. De jongens van Derks, die bij

ons in huis waren omdat hun huis kapot was deden alle

herstelwerk. Op 2e Kerstdag hadden de Duitsers enkele

kippen bij ons gestolen en we hebben de kippen toen

naar de zolder getransporteerd. 

1945

1-8 januari 1945 "Zalig Nieuwjaar"

Overdag was het heel rustig, maar tegen de avond begon

het aan de andere kant van de Maas letterlijk te bulde-

ren. Aan een stuk door granaten die over ons heen gin-

gen. Tegen 6 uur kwamen er berichten dat er Duitse sol-

daten op ons afmarcheerden, ja zelfs rondom ons huis.

Hele groepen stonden in onze tuin. Ze vroegen om een

instrument in onze bergplaats te mogen leggen. Het

gewichtige instrument bleek een rubberboot te zijn en

die kon er niet in. Nu wisten wij genoeg, ze wilden

natuurlijk over de Maas om een aanval te wagen op de

Engelsen. We moesten ook enkele kamers afgeven.

Daags erna 's morgens brak het los. Van alle kanten

gebulder van belang. We moesten in de kelder ontbijten.

Na zo'n fel aanvalsvuur dachten we dat ze wel geen

nieuwe aanval meer zouden wagen, maar jawel hoor. In

het donker trokken ze hun uitrusting aan en ging het

weer over de Maas. Zo ging het ongeveer de hele week.

's Morgens bij de aftocht vreselijk oorlogsgeweld en 's

avonds trokken ze weer dapper over de Maas. Wij

moesten voor de Duitsers koken en ze sliepen bij ons in

de schuilkelder. Later moesten we ook nog de appelkel-

der afstaan. Al die tijd bleef het gevaarlijk vanwege het

vele schieten. Als de zuster de was ging ophangen op de

zolder dan sloeg ze eerst een kruis voordat ze naar

boven ging, ging biddend naar boven en ik volgde met

kloppend hart. Op de 6e januari was het oorlogsrumoer

zo erg dat we elkaar niet meer konden verstaan. De zg.

Nebelwerfer, een ding dat 25 granaten tegelijk uitspuwt,

hield niet meer op. We baden en baden. De volgende

dag viel een granaat op de het platte dak van de

Bewaarschool. Toen kwam de 8e januari en werden de

Duitsers voor goed teruggeslagen. We hoorden de ene na

de andere granaat op ons huis neerploffen. Plots komt

een soldaat in zijn onderbroek kletsnat de trap afgerold.

Hij was over de Maas door het ijskoude water gezwom-

men. Hij zei slechts: "mijn arme kameraden". Er waren

er zo meer die zo hun leven hadden gered. De Duitsers

schoten vaak de granaten te kort zodat ze hun eigen sol-

daten doodden. Zo is gisteren, een soldaat bij ons was-

hok gedood en een gewond. Het werd rustiger en we

gingen op onderzoek uit. Overal alles onder het puinstof

door de granaten die op ons huis gevallen waren. We

konden God weer eens danken omdat van ons niemand

50-jarig jubileumfeest (1916-1966) van de zusters in

Well.
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gewond geraakt was. De Duitse soldaten hadden veel

doorstaan dat kon men hen aanzien. Zr. Landelina deel-

de appels uit. Een Duitser zei: "Gott vergeldt es ihn

Schwester". Later zei hij zacht:"zuster, u moet Thomas

Mores aanroepen, voor het behoud van uw klooster, die

helpt mij altijd". "Maar dat is toch een Engelsman", zei

zr. Landelina verwonderd. "Dat geeft niets, hij is toch in

de hemel". En voor meer steun werd er bij het avonde-

ten 5x extra gebeden: "H. Thomas Mores, bid voor ons".

9 jan. Alles was stil. De troepen trekken terug. Maar 

's morgens komt zr. Johanna schreiend de keuken in

gelopen en riep: "Alle varkens zijn weg, geen een is er

nog over”. De koeien stonden er nog en die werden

vanaf toen bewaakt.

10 jan. Vanmorgen waren er 6 konijnen weg, die zr

Hermaria met levensgevaar gevoerd had. Er gaan

geruchten rond over evacueren. Wat moeten we begin-

nen in deze sneeuw?

Aanvulling. Onze burgemeester was al lang ondergedo-

ken. Maar op zekere dag had iemand zich verpraat en

vreesde hij ontdekt te worden. Nu zocht hij een schuil-

plaats bij ons. Hij sliep bij de pater op de kamer. Bij

bezoek moest hij naar de koude kamer en geduldig of

ongeduldig afwachten. 's Nachts sliep hij op de gang op

een strozak. Niemand in huis wist er iets van, alleen de

portierster, de keukenzuster en degene die voor de

bediening zorgde. De pater nam na de H. Mis ongezien

een H. Hostie mee. Hier putte hij de kracht uit voor zijn

verborgen leven. Hij was altijd even vriendelijk en bui-

tengewoon dankbaar b.v. voor een hete steen als kruik.

Na enkele weken vertrok hij weer, hopend spoedig te

kunnen terugkomen, want hij deed veel per radio voor

het dorp. Hij stond zo in verbinding met de Engelsen.

Voor we moesten evacueren is hij stiekem met nog enke-

len uit het dorp over de Maas gegaan en heeft de

Engelsen gevraagd het dorp Well te sparen.

Troepen trokken weg en nieuwe kwamen. We voelden

het aan als stilte voor de storm. Geruchten over evacue-

ren! Tegen de middag kwamen al enkele mensen aange-

schreid, ze hadden aanzegging gekregen om te vertrek-

ken de volgende morgen. Tegen 4 uur kwam een soldaat

aan de poort en vroeg naar zr. Overste. Ja, we moesten

weg en wel de volgende dag voor 4 uur. "Maar we heb-

ben toch geen middel voor vervoer". "Daar zorgt de

Grüne Polizei voor". Alleen die naam al doet ons sidde-

ren. Moeder Overste adviseerde ons op tijd te gaan sla-

pen en morgenvroeg te pakken en ook niet teveel omdat

we het zelf moesten dragen. Wij vlug onder de wol, om

te genieten - misschien van de laatste slaapnacht- en we

sliepen als rozen.

12 jan. Het gezamenlijke morgengebed ging niet zonder

ontroering en tijdens de H.Mis was er al rumoer in de

gangen. De Duitsers waren er al en de wagen stond er.

We moesten nog ontbijten en er was nog niets ingepakt.

De grune Polizei tierde en raasde dat we nog niet weg

waren. Zieken werden ongewassen ingeladen en ieder-

een pakte uit de kasten wat hem goed dunkte. Het was

een grote warboel. Alles wat lopen kon moest lopen naar

Weeze. Van daaruit zouden we weer naar Holland

gebracht worden. Mijn God wat gaan we tegemoet met

al onze zieken en stumpers. 

13 jan. De eerste troepjes vertrokken door de sneeuw

met een volgepropte kussensloop en een opgerolde

deken. Het werd glad en ondertussen reed een vrachtwa-

gen af en aan naar het Moleneind. We waagden het om

het brood mee te geven in manden en op een kruiwagen

laadden we nog een deel van het pas geslachte varken.

Het wachten in de sneeuw aan het Moleneind duurde

maar eventjes tot na de middag. En al die treurige men-

senmassa's die voorbij trokken. Vaak met schreiende

kinderen, het was werkelijk hartverscheurend. O, die

huisgezinnen, die bedroefde, bezorgde blikken van moe-

ders en huisvaders. Het kruien door de sneeuw was voor

onze zusters erg zwaar. Elke 5 m. moest er gerust wor-

den. Even later, één trekken en een kruien. Wie het 5

min. volhield was flink geweest. Soldaten trokken zo

voor en na ook mee. In het eerste huis waar we na de

molen aankwamen vonden we wat zuurkool en deze

hebben we daar nog klaargemaakt voor onze zieken.

Daarna met volle moed verder. En dan vallen er dichtbij

granaten. O, engel van God, die mijn bewaarder zijt-

Pang, die was nog dichter bij. Allen gooiden zich in een

greppel in de sneeuw. En weer verder. Hoe laat is het?

Niemand had een horloge. Tegen zes uur werd geschat.

Een zuster die niet meer vooruit kon ging breed op de

weg staan toen er een vrachtwagen aankwam. Bij de

spoorweg van Weeze werd ze met nog enkelen afgezet.

We gingen onze voorgangers opzoeken en we werden

feestelijk onthaald bij de zusters van het

R.K.Ziekenhuis. Om 9 uur kwam de rest aan, goddank.

We sliepen in een echt bed, zoals we al 3 maanden niet

meer gehad hadden, wat een weelde.

14 jan. 's Morgens waren er eerst nog 2 H. Missen in

het kapelletje van de zusters. Iedereen deed wat hij maar

doen kon. Wat kan er toch een liefde uitgaan van een

mensenhart! Tegen 12 uur kwam er bericht dat we om 3

uur zouden gaan vertrekken. De zieken werden op stro

in een goederenwagon neergelegd en de oudjes kwamen

in een veewagon. Onze huisdokter kwam langs en liet

nog enkele oudjes naar de ziekenwagon brengen en hij

verbood het roken. Daar ging de trein, deuren gingen

Aanzicht van het interieur van de “oude”kapel van het

klooster.
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dicht en we zaten in het pikkedonker. De nacht die nu

volgde is niet te beschrijven. Vooreerst was onze wagen

luchtdicht afgesloten. De deur kon slechts aan de buiten-

kant opengemaakt worden. Zo nu en dan stond de trein

15 min. tot een half uur stil. Als we dan geen raad meer

wisten van benauwdheid dan klopten we en een enkele

keer werd de deur geopend; wat een opluchting. Toen

we om 9 uur in Zwolle stopten begrepen we dat we weer

in Nrd. Nederland waren. Eerst na lang kloppen werd

onze deur opengemaakt. Even daarna werden wij,

zusters, uit de trein geroepen. De kapelaan stond daar

met Onze Lieve Heer om ons te sterken. We knielden

neer in het stof en gewiemel der mensen en het gegil

van de locomotief. De Bruidegom kwam tot zijn

Bruidjes---nu was alles goed. En verder ging het. Een

bewaker had gezegd: "4 Stunden dann sind sie da".

Maar het waren er nu al 14. Bij de zieken hadden de

pastoor en kapelaan nog enkele vaderlandse liedjes

gezongen om de moed erin te houden. Eindelijk kwamen

we in Groningen aan. Een onoverzienlijke mensenmassa

stroomde uit de wagons. Je wist waarlijk niet of je

waakte of droomde. Er hing een dikke koude mist over

de stad. Ziekenauto's reden af en aan. De zieken werden

in grote gebouwen ondergebracht. Verreweg de meeste

mensen gingen naar de Harmoniezaal, waar ze onthaald

werden op gesmeerde, belegde boterhammen en een

heerlijk bord pap. Helpende handen stonden klaar om

baby's en kinderen te verzorgen. Ja , men mocht

Limburg gerust vergelijken met de bloedende man langs

de weg en Groningen met de barmhartige Samaritaan.

Een aantal zusters kwamen in het klooster van de

Zusters van O.L.Vrouw terecht en anderen werden

ondergebracht bij particulieren. De laatsten van ons wer-

den door een dominee naar een klooster gebracht. We

konden er niet blijven en werden naar het R.K.

Ziekenhuis gebracht.

15 jan. Waar zal het vandaag naar toe gaan? 30 km. ver-

der? Gelukkig, we mochten blijven. Tegen de avond

kwamen er weer duizenden mensen binnengestroomd en

ze werden ook weer hartelijk ontvangen.

16 jan. Door de ontzettende drukte kon men voor ons

nog geen andere plaats vinden. Toen kregen we te horen

dat we allen in het klooster van O.L.Vrouw gehuisvest

zouden worden. We kregen daar de gymnastiekzaal van

de Huishoudschool. De Liefde Zusters wilden voor ons

koken en van het Rode Kruis brachten ze maar eventjes

80 dekens.

17 jan. Na de nacht moesten alle matrassen telkens

opgestapeld worden, hetgeen een enorme stof veroor-

zaakte. De pater ging met reuze succes bedelen om pot-

ten, pannen, lepels enz. Alle zusters komen nu weer bij

elkaar in een huis, heerlijk.

18 jan. Er komen ledikanten en 's avonds lagen onze

zieken allen samen in de zaal in 2 persoonsbedden (om

ruimte te besparen).

19 jan. Vandaag, op zaterdag is het zover en sliepen we

weer samen "thuis".

20 jan. De eerste zondag in ons klooster bracht ons een

alleraardigste verassing. We genoten van de stilte rond-

om, geen granatengefluit of oorlogsgedreun meer. Onze

verwondering steeg ten top toen we hoorden dat het zil-

veren feest van onze Eerwaarde zr. Overste werd

gevierd. Ze was nl. op 7 jan. 25 jaar Overste, maar op

die vreselijke oorlogsdag had niemand aan feestvieren

gedacht. Een zuster, gekleed als "reuze dame" met een

hoepelrok stond voor ons. Ze zong het hoogste lied, dat

ze zo goed kon hamsteren met haar wijde rokken en

opeens kropen 4 kinderen onder haar rok uit en zongen

dat het een lieve lust was, om er dan weer vlug onder te

verdwijnen.

21 jan. Even in de keuken neuzen. Er was een gaskom-

foor, maar er kwam maar een paar uur per dag gas. Er

moest gekookt worden voor 80 man. De aardappelen

waren soms om half 9 opgezet en pas om 1 uur gekookt.

Onze voorraad in de kelder bestond uit een hoopje

aardappelen, een vat ingemaakte zuurkool, een vat

bonen en wat ingemaakte kersen, meel, suiker, bonen,

erwten en eieren. Al met al, niet slecht. We kregen

zoveel pap dat we 4x per dag pap aten en de kernspreuk

luidde: "Alle religieuzen één in de pap".

22 jan. De liefde is vindingrijk en ze zegt nooit het is

genoeg. We gingen een feestmiddag regelen en speelden

een toneelstukje. 

23 jan. Bij het toneelstukje wordt onze oude opa wakker

onder het hamstervrouwtje. Hij sloeg direct een kruis;

"O, Maria baeje".

24 jan. Het feesten is nog niet uit. Vandaag kunnen de

goedwillende heren een film over de H. Mis vertonen in

de ziekenzaal.

25 jan. De ene weldoener na de andere daagt op met

geld, voedsel en kleding. We gaan een dankbaarheisda-

vondje houden op 2 februari, "Maria Lichtmis". 

12 febr. Feest van onze zr. Overste; haar 65e verjaardag.

Zr. Josefia en zr. Remacla werden gevraagd als plaats-

vervanger op school, voor halve dagen. Een zuster van

ons werd gevraagd om een kleuterschool te beginnen

voor geëvacueerde kinderen. Eén van onze gediplomeer-

de ziekenzusters ging in het noodziekenhuis helpen.

15-17 febr. Een deel van de zusters vertrekt naar de

pastorie van St. Franciscus.

De kleuterschool is overgegaan in onze handen. Ik

begon met 20 kinderen, maar na een week waren het er

al 40. na enige tijd waren het er 80.

1 mrt. Zr. Johanna en Zr Corneli gaan naar Uithuizen

als wijkverpleegster, midden in een protestante omge-

ving.

5 mrt. Vandaag vertrekken de zusters, maar ze missen

de tram en vertrekken nu morgen.

7 mrt. We ontvangen al een brief van hen met de vraag:

"Wat is het verschil tussen een reis van Well naar

Groningen en een van Groningen naar Uithuizen?"

Antwoord: de eerste was gratis en we hadden geen beurs

op zak. Gelukkig was er een Wellenaar en die gaf ons

zijn hele portemonnee.

11 mrt. Onze Vader Bisschop Mgr Lemmens is op

komst. Hij zetelt nu in Leeuwarden.
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13-14 mrt. De bisschop komt in ons schooltje en er is

een heel uitgebreide ontvangst en de bisschop geeft zijn

zegen. Hij bezoekt tevens het gebouw voor evacuees.

19 mrt. Beschermfeest van St. Josef. We krijgen 50 eie-

ren, fl 25,- van een weldoener, 4 grote zakken aardappe-

len, 1 kg zout (iets kostbaars in deze tijd) en nog duurza-

mer; de duurste specerijen. Vandaag is het rumoerig in

de stad. Grote troepen marcheren voorbij en veel auto's.

Er schijnt wel wat aan de hand te zijn. Geheel Limburg-

Brabant- Zeeland is Engels gebied. Nu horen we dat ze

bij Wageningen de Rijn over zijn.

20 mrt. Groningen, Friesland en Drenthe zijn in staat

van alarm. Niemand mag de stad uit. Vele bruggen zijn

opgetrokken. Enkele weken geleden bestonden de plan-

nen om Groningen te evacueren naar Denemarken en

Berlijn naar hier.

3 apr. Wat ik hierboven geschreven heb van

Wageningen bleek later een gerucht. Maar toch blijft de

spanning groot. Gisteren en eergisteren mocht weer nie-

mand de stad uit. De Engelsen zijn nog 150 km hier

vandaan. De hongersnood in Holland en Utrecht moet

vreselijk zijn. Honderden kinderen, velen zijn ziek. Elke

dag worden er per boot naar hier vervoerd. Het

Doofstommen instituut is er helemaal voor ingericht. 

Er zijn hier in Groningen al 4 van onze oudjes gestor-

ven, waarvan 3 in de eerste week door alle ellende.

8 apr. We krijgen elke dag berichten in het geheim van

de Engelse zender. Hengelo, Almelo, Enschede en

Deventer zijn bevrijd. 

13 apr. Vandaag hoorden we dat Assen bevrijd was, nog

25 km. We hoorden de granaten ploffen en we hadden

geen kelder. Zouden ze hier in de stad met 15000 men-

sen dan werkelijk oorlogsgevechten beginnen! 

14 apr. Al spoedig bleek dat de Engelsen in de stad

waren. De machinegeweren en mitrailleurs begonnen

rond om ons heen te knetteren. Geen mens op straat. Het

postkantoor werd door de Duitsers flink beschermd.

Tegen de avond vlogen de kogels om ons huis en grana-

ten suisden door de lucht.

15 apr. Tegen 11 uur werd het kritiek. De stukken vlo-

gen van de kerktoren af. De Duitsers vertrokken met het

zwaar geschut dat bij het postkantoor stond. Alles dood-

stil. Tegen 12 uur hoorden we juichkreten in de verte.

Nieuwe soldaten kwamen uit de schuilhoeken en er

werd volop geschoten. Het was een felle strijd die rond-

om ons gevoerd werd. Tegenover ons was nl. de kerk.

Enkele koelbloedige zusters hielden toch hun zangles op

het zangkoor. Tegen 2 uur werd er nog steeds met kracht

op de kerktoren geschoten. Als die zou omvallen viel hij

op ons huis. Tegen 3 uur was er een gewichtig moment

voor ons. Het ogenblik dat de Canadezen ons kwamen

bevrijden. Ze kropen langs de huizen en schoten vanuit

de ramen en deuren. Het ging man tegen man.

Handgranaten wierpen ze als balletjes naar elkander toe.

Vlak bij ons werd een Duitse soldaat neergeschoten. Wat

later kwam een soldaat hem koelbloedig leegplunderen.

Uit zijn zak kwamen kogels, handgranaten en zijn papie-

ren. Daar lag hij neergeschoten- leeggeplunderd, geheel

uit te bloeden. Gruwelijk oorlogstoneel. De Canadezen

zwaaiden tegen ons. Het was het eerste welkom, maar je

kon aan hen zien dat het nog gevaarlijk was. Dichtbij

was een vreselijke brand uitgebroken en de vlammen

laaiden hoog op. Later bleek dat de grootste winkels

totaal uitbrandden, aangestoken door de Duitsers om de

vijand de weg te versperren. Bij Dr. Bouwman waren de

Duitsers net gevlucht toen er direct daarna een Canadees

binnenstapte. Het meisje van de dokter springt op hem

af en omhelst hem. De dokter zei: "Dit is het mooiste

moment van mijn leven". Tegen half 5 snorde het eerste

Canadese voertuig voorbij. De mannen zagen er afge-

tobd uit. 

Huizen die gevaar liepen om af te branden moesten

leeggehaald worden. De soldaten deelden vriendschap-

pelijk sigaretten uit en onze rector kon naar hartelust

Engels babbelen. Ze trokken verder. Wel bleven er zo’n

30 man achter in de kerk.

16 apr. Na alle emoties was het een vrij rustige nacht.

's Avonds kwam nog een dronken Canadees binnen die

beweerde dat een Duitser de kerk wilde opblazen. Alles

werd nagezocht en het liep met een sisser af. Bij de

Liefdezusters, waar ze 300 ouden van dagen in huis had-

den, stond een kanon waarmee de Duitsers het hele huis

hadden willen opblazen. Het Scholtishuis werd wel nog

in brand geschoten. Vreselijk schouwspel, zo'n branden-

de stad. Iedereen liep al met oranje op, maar alle

Duitsers waren nog niet opgespoord. De NSB-ers wer-

den allemaal weggevoerd.

17 apr. Dag van de algehele bevrijding. We wach-

ten nog op een teken: de vlag op het stadshuis. Spoedig

ontvangen we een oranje-nummer waarin staat: "we zijn

vrij". Ja het is waar, het begint langzaam tot ons door te

dringen.

18 apr. We hadden het deze dag druk met het bedanken,

maar Uithuizen , waar nog enkele van onze zusters zijn,

is nog niet vrij.

21 apr. Uithuizen was nu ook vrij. Er was bij hen niets

gebeurd en ze waren bevrijd door de ondergrondse. Bij

ons huis werden zieken aangevoerd uit een concentratie-

kamp en de hele buurt hielp mee. Diverse Limburgers

gingen al per fiets terug, maar ze kwamen al weer snel
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terug of bleven in Zwolle steken. Niemand mag meer

dan 5 km buiten de stad. De boete is fl 1000,- of 1 jaar

gevangenisstraf. Er werd bekend dat de postbezorging

weer op gang was gekomen.

22 apr. De deken hield een toespraak en na het lof werd

uit volle borst gezongen; Aan U o koning der eeuwen en

het Wilhelmus.

24 apr. Vandaag is er groot nieuws. Meester Vullings uit

Well vertelde gehoord te hebben dat ons huis er nog

stond. Het grote huis van Krebbers van de smid- bakker

en kruidenier was in elkaar gezakt. Laarakker was afge-

brand en de burgemeester en enkele families woonden al

weer in Well.

27 apr. 's Avonds kregen we een heel pak brieven…..uit

Well. Een brief van de burgemeester; ongelooflijk. Toen

hij na de bevrijding in Well kwam liepen er enkel nog

wilde katten rond. Hij woonde al weer in zijn eigen huis

en ons huis was bewoond door 7 zusters. De Engelsen

wonen er ook in. En nu nog het mooiste…. De kelder is

safe, alles zit er nog in. We klapten in de handen van

plezier. In de Goede Week was een zuster uit Steijl gaan

kijken. Vanuit Baexem waren er spullen aangevoerd

want bijna alles was weg. 

4 mei Duitsland gaat morgen capituleren. 

8 mei Vergadering over ons vertrek. In Limburg zijn al

30.000 strozakken klaar om de mensen te ontvangen. Er

werd gecollecteerd voor de evacuees en dat bracht fl

700.000,- op.

9 mei Post uit Well. Met behulp van de jongens van

Huijgen was de kelder leeggehaald en lag alles te dro-

gen.

13 mei Zr. Overste vertrekt als eerste naar Well. Ze geeft

ons 's morgensvroeg allemaal een kruisje als we nog met

de witte nachtmutsen op bed zitten. Anna Klabbers, het

meisje van onze burgemeester, mocht ook mee.

17 mei Zr. Magda gestorven

21 mei Vanmorgen vertrekt Netje Vinken, ons eerste

vakantiekind vanaf augustus.

1 juni Zr. Overste is terug. In Well hadden de Engelsen

alles in een kamer gepropt wat de Duitsers hadden laten

liggen. Er waren nog naaimachines en zelfs onze brood-

machine te voorschijn gekomen.

4 juni Vanuit Well gaat er nu elke week een auto heen

en weer.

7 juni Zr. Beningo kwam ook terug en vertelde dat ze

bij Mook, de grens van Limburg,  hadden moeten stop-

pen. 

Daar hing een groot bord met vlaggen versierd:

“Welkom in Limburg". Ze kregen er brood met spek en

een kop vette soep.

14 juni Vandaag zijn we precies 5 mnd hier in ons lief

geworden ballingsoord.

22 juni Anna Remmen gaat met haar zieke moeder in

een ziekenauto terug naar Venlo; kosten fl 300,-. 

7 juli Er waren al enkele zusters eerder vertrokken, maar

vandaag zouden wij en de zieken naar Well teruggaan.

De spullen gingen op een vrachtwagen en wij gingen

met een prachtige autobus. We hadden zo lang moeten

wachten tot de zusters uit Baexem de boel enigszins

bewoonbaar gemaakt hadden nadat de Engelsen uit ons

huis vertrokken waren.

12 juli Alle Engelse soldaten zijn nu vertrokken uit de

school

Op 25 juni hadden de zusters uit Baexem op bescheiden

wijze het onderwijs weer hervat in de bewaarschool en

de noodkerk.

Op 27 juni was er bezoek geweest van vader bisschop.

De 8 zusters hadden hem aan de poort ontvangen.

31 aug. We mogen weer Koninginnefeest vieren. In het

dorp is het Oranjefeest. Daar de brug over de beek open

ligt kunnen wij er niet van genieten. Op zondag 2 sept.

houden we daarom onze eigen Oranjeoptocht. "Prins

Bernard"in Canadees kostuum te paard opent de stoet. In

de stoet ook de “koningin” in een rolstoel omdat onze

goede Truus Willems zover niet kan lopen. Na afloop

sprak de "koningin" nog enkele dankwoorden.

Burgemeester Douven op het kasteel (na de oorlog)

Hij bracht in de oorlog mede de piloten en gevluchte

krijgsgevangenen op weg naar het vrije westen.

Nadat de gemeenteraad door de Duitsers ontbonden

was, moest hij onderduiken in Well bij de familie

Schreurs. 
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Een van de vele berichten over de bonnendistributie (dgbl 17 juli 1940)
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2.1 Stien Kessels

Verslag over de evacuatie en het verblijf

bij de familie Penterman in Zieuwent,

opgeschreven door Stien Kessels in 1989.

Stien Kessels was in de oorlogstijd als

hulp in de huishouding bij het grote gezin van Gerrit

Haumann (Halve Maan). Stien was een schoonzuster

van Gerrit.

Op 7 januari 1945 kwamen Duitse soldaten 's avonds

met een bevel dat we allemaal weg moesten. Er was ook

nog een gezin uit Afferden bij ons, met zes kinderen.

Die hadden een paar maanden eerder al moeten evacue-

ren. We moesten toen te voet naar Weeze. Er lag sneeuw

en het was zo koud. Het kleine Truusje in de kinderwa-

gen. Grada kon al niet meer zo goed lopen en toch

moest ze nog lopen tot over de grens. Toen kwam er een

Duitse vrachtwagen, die nam de vrouwen en kinderen

mee en de anderen moesten te voet verder. Het was een

barre tocht. Ik had de fiets bij me met een koffer erop en

een emmer met varkensvet aan het stuur. We waren met

veel mensen bij elkaar. We waren soms zo moe dat we

even moesten rusten. Maar eindelijk kwamen we toch in

Weeze aan. Daar werden we ondergebracht in een loods

van een houtzagerij. Toen we daar een paar dagen

waren, kwamen de soldaten en die zeiden: "De vrouwen

en kinderen worden met een vrachtwagen gehaald, maar

de anderen moeten te voet verder." Gerrit en ik gingen

ook op weg. Maar het sneeuwde zo hard en het was zo

koud. Toen zei Gerrit: "Wij gaan weer terug." Kapelaan

uit Afferden was daar ook. Die was dikwijls bij ons

komen eten en hij zei tegen Gerrit: "Er kan gebeuren

wat wil, maar gij blijft bij uw vrouw." En Nel Jansen zei

tegen mij: "Blijf jij ook maar hier, zeg maar dat er drie

kinderen van u zijn en dat ze uw man meegenomen heb-

ben om in Duitsland te werken." Maar de volgende dag

werden we allemaal met vrachtwagens gehaald en naar

's Heerenberg gebracht.

Toen we in Emmerich over de Rijn gingen, dacht ik:

"Waar zullen we toch terechtkomen en moeder ligt daar

alleen op het kerkhof." Ik weet niet hoe lang we in 

's Heerenberg zijn geweest. Toen zijn we naar

Doetinchem gebracht. Daar kregen we in een melkfa-

briek lekkere pap en later werden we naar een grote

loods gebracht. Daar waren heel veel mensen. Jeu was

toen ziek en Grada moest er mee naar de dokter. Die

dokter zei toen tegen Grada: "Jij bent ook geen mens om

in het stroo te liggen.", en ze hebben haar toen 's nachts

naar Harreveld naar het ziekenhuis gebracht en daar is

Tonny 20 januari geboren. Hoe lang we onderweg zijn

geweest, weet ik niet meer. Een meisje van Tinus Wijers

uit Bergen moest ook naar het ziekenhuis en die is toen

met Grada tegelijk weggebracht. We moesten toen ver-

der naar RuurIo. Daar kwamen we in de Protestante

kerk. Daar waren ook heel veel mensen. 's Avonds zaten

ze met groepjes te schreien en de rozenkrans te bidden.

We kregen wat brood te eten en eten uit een gaarkeuken.

Maar dat was heel slecht. Theo vroeg op een avond:

"Tante Stien, geef me alstublieft een wokkel (een wor-

tel)." Die aten ze thuis ook soms, maar ik kon ze niet

geven. We hadden helemaal niets en we moesten maar

afwachten wat we kregen. Na de oorlog, toen we weer

thuis waren, werd er nog dikwijls over gesproken en de

een zei eens: "Tante Stien, ik ben zo koud" en de ander

zei: "Tante Stien Ik heb zo'n honger", en Stien schreide

net zo hard als de kinderen.

Op een morgen kwam er een bericht dat we verder

moesten. Maar wij (Gerrit en ik en de kinderen en die

van Wijers) moesten achterblijven tot Grada en Truus uit

het ziekenhuis waren. Vader en tante en mijn broers en

zusjes moesten ook verder. We hadden wel gevraagd of

die bij ons mochten blijven, maar daar gaven ze geen

toestemming voor. Wat vond ik dat verschrikkelijk!

Vader en tante moesten op wagens en de anderen

moesten te voet verder. Ik had ze nog een eindje wegge-

bracht en toen schreide ik maar weer terug naar die kerk.

Frans Josten kwam me toen tegen en die zei: "Ken je

mij niet meer?! Zeg je niks tegen mij?" Ik had hem niet

eens gezien. Ik zei toen: "Ik vind het zo verschrikkelijk.

Hoe ver zullen ze nog door die kou moeten en misschien

zie ik ze nooit meer terug." Hij zei dat ik niet meer

moest schreien. We komen weer allemaal bij elkaar

terug. Maar dat was toch wel erg onzeker.

Ondertussen was Tonny geboren. Gerrit was naar het

ziekenhuis geweest met een fiets met houten banden.

Die hadden twee fietsen meegenomen. Een paar dagen

later ging ik er heen met Tinus Wijers. We moesten ver-

trekken voordat we eten kregen want anders waren we

niet voor donker thuis. Truus Wijers had gevraagd of we

een paar appels mee konden brengen. Dus moesten we

gaan bedelen om appels en om eten. Het was ver naar

Harreveld en het was zo koud en we hadden zo'n honger.

Als we ergens voorbij kwamen waar appelbomen ston-

den dan ging ik maar vragen. Het was dikwijls vergeefs.

Maar eindelijk na lang bedelen en jammeren, kreeg ik

toch twee appels. Toen moesten we nog proberen om

wat te eten te krijgen. Tinus zei maar steeds: "Ik zal wel

bij de fietsen blijven." Bij de boerderij durfde ik niets te

vragen, maar toen we langs een bakkerswinkel kwamen

zei Tinus: "Ga daar maar vragen of we een stukje brood

kunnen kopen." Die mensen zeiden: "Brood kunnen we

niet geven, maar we hebben nog wel stamppot van wor-

telen in de oven staan en gebakken bloedworst..." Dat

mochten we wel hebben. We waren de koning te rijk.

Zoiets hadden we niet meer gehad sinds we thuis ver-

trokken waren. We sjouwden toen maar weer verder naar

het ziekenhuis. We waren blij dat we elkaar weer zagen,

maar het was toch allemaal treurig. We zijn nog een paar

2 Dagboeken, achteraf geschreven
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dagen in Ruurlo gebleven, toen werden we een eindje

verder gebracht. Daar moesten we wachten tot het don-

ker was. We kregen er wel eten en we zaten ook in een

warme kamer en ze zeiden ook dat we voorlopig daar in

de buurt konden blijven. Wie ons afgehaald heeft, weet

ik niet meer. Die van Wijers gingen toen naar

Winkelmolen en Gerrit met Sjaak en Hanna en Jeu naar

Stortelder. En ik en Tilla en Lies en Theo kwamen bij

Penterman terecht. Vader heeft dikwijls gezegd: "Ik zal

nooit vergeten hoe bedroefd dat gij waart toen je hier

kwam." En moeder vond het erg dat we de eerste nacht

nog in het stro moesten slapen. Maar de volgende avond

sliepen Theo en ik in een goed bed en Tilla en Lies in de

biggenkist. En daar waren ze ook best mee tevreden. In

het eerst was het nog wel allemaal vreemd maar we

waren al spoedig aan elkaar gewend. En de kinderen

konden het ook best met elkaar vinden. Een paar dagen

nadat we aangekomen waren, werd Theo ziek. De dokter

uit Lichtenvoorde is toen bij hem geweest. Ik maakte

mij toen erg bezorgd. Grada was toen nog in het zieken-

huis. Moeder ging ook dikwijls naar hem kijken. Ze zei

op een avond: "Hij is slecht, maar we kunnen er niets

aan doen:' Hoe lang dat het geduurd heeft, weet ik niet

meer. Maar eindelijk werd het toch wat beter en zei de

dokter dat hij weer een uurtje op mocht. Ik had hem toen

warm aangekleed en hij zat op mijn schoot.

In de grote keuken bij de kachel. De kinderen kwamen

er allemaal omheen staan en Gerdie leunde tegen mij

aan en ze zei: "Ik ben Tante Stien zijn meisje:' Ik zei dat

ik dat fijn vond. Maar de volgende morgen vroeg moe-

der: "Hoe is het met Theo, heeft hij goed geslapen?" Ik

zei: "Ik denk dat hij wat beter is want vannacht werd hij

wakker en toen zei hij: "Gerdie nie ow meisje:' ". Ik zei:

Nee, jij bent mijn jongetje:' en toen was het goed. Toen

het mooi weer werd, gingen ze buiten spelen. Frans had

er soms plezier in. Hij zei dan: "de ene nuumt zich

vader en de andere moeder en weer een andere is Anny."

Gerdie en Theo wandelden soms over het pad. Toon met

de armen om de schouders en dan zei Joke: "Kijk die

twee daar eens. die geven nog eens het goede voor-

beeld." Gerdie was een leuk ding met haar brilletje op.

Ze kon ook al zingen. Een veldmuis vond in het bos een

lege notendop...:', de rest weet ik niet meer. Ze was ook

wel eens lastig en dan zei Leid: "Stille wezen dramjen-

ne".  Henny lag nog in de wieg. Paulien en Henkie die

waren al wat groter en verstandiger. Maar het ging best

onder elkaar. 

Grada was na enige tijd weer uit het ziekenhuis geko-

men. Met Truusje en Tonny. Frans had ze gehaald met

het wagentje. Ze zijn daar ook goed verzorgd. We had-

den de kleertjes van Truusje vergeten. Dat was wel erg

maar moeder Hulsink had dat verteld aan een juffrouw

uit Lichtenvoorde, die hadden een textielzaak, en die

heeft mooie kleertjes gebracht. Daar waren we erg blij

mee. Gerrit moest toen al spoedig gaan werken voor de

Duitsers en toen zei moeder. "Nu hoef je hier ook niet

meer weg", en dat was maar gelukkig. Joop en Wim van

Gooren waren er ook nog bij gekomen en toen waren we

met 20- en thuis Toon kreeg ook nog elke dag eten. Ik

heb veel aardappels geschild. 's Middags zaten we aan

twee tafels te eten. De kinderen en moeder en Leida en

ik hadden een tafel apart. Maar er was geen verschil. We

kregen allemaal hetzelfde. En ook met de kinderen werd

alles eerlijk gedeeld. Dat heb ik zeer gewaardeerd. Ik

was zo blij dat ik maar veel kon werken. We hadden ook

eens een schaap geslacht. Dat mocht niet. Ik moest het

vlees braden in het stookhok, achter gesloten deuren.

Leida had tegen de kinderen gezegd dat ze daar niet

mochten komen want tante Stien moest de haan braden.

Joke en ik hebben ook dikwijls water gehaald in het

weiland om de was te koken en Leida moest dan as

zeven. Die moesten we gebruiken in plaats van zeep.

Joke werkte ook de hele dag mee. Ze zei soms: "Nu

moesten wij toch eens niet met elkaar op kunnen schie-

ten." Ze was ook soms ondeugend. De school was bezet

door de Duitsers. Een onderwijzer kwam toen voor een

klas les geven in de keuken. De kinderen moesten alle-

maal een blok hout meebrengen. Het was nog een jonge

onderwijzer. Zijn fiets stond dan in de waskamer.

Mieneke of Joke draaiden de schroef van het zadel los.

Als hij dan wegging, stonden ze voor het raam te kijken

en hadden het grootste plezier als hij dan ineens op dat

zadel omlaag plofte.  Joop stond altijd voor iedereen

klaar. Hij was ook erg bezorgd toen Theo ziek was. Hij

is ook meegegaan naar Harreveld naar het ziekenhuis

toen we daar naar toe moesten met Hanna en Sjaak. Die

hadden toen het gezicht vol zweren. Er lag nog sneeuw

en het was zo koud. Met de fiets moesten we er naar toe

(Joop en ik). Sjaak bij Joop achterop de fiets en Hanna

bij mij. We moesten daar uren wachten. Later kwam

iemand vragen: "Hoort die theologant bij u?", en toen

werden we geholpen. Koos en Eef hielpen ook mee met

allerlei werk. Koos was een vervelende jongen. Hij haal-

de allerlei streken uit. En hij is later ook naar andere

mensen gegaan. Het is wel erg dat hij tegelijk met zijn

vader verongelukt is al voor dat ze thuis waren. Zo gin-

gen de dagen voorbij en ik dacht soms: "Wat zal hier

nog gebeuren eer de oorlog afgelopen is." We hadden

thuis al zo veel meegemaakt.

Op Goede Vrijdag kwamen Duitse soldaten met grote

vrachtwagens, die bleven 's nachts. Ik was toch zo bang

en de volgende morgen kwamen de Tommies. Wat

waren ze allemaal blij. Moeder vertelde er later nog

over, soms, als er iemand op bezoek kwam. Met Stille

Vrijdag, toen hadden wij bezoek in huis. Na een poosje

gingen de mensen uit de Betuwe weer naar huis. Ik

kreeg toen ook heimwee. Maar geheel onverwacht kwa-

men toen Frans Josten en Chris Wijers met de vrachtwa-

gen.

Haastig moesten we onze spullen bij elkaar zoeken. En

het afscheid viel toch nog zwaar. Leida had tevoren al

eens gezegd: "Ik zou toch niet graag hebben dat jullie nu

weg gingen". We zijn nu zo kundig met mekaar. We

moesten toen eerst mee naar Drenthe. Daar moesten we

's nachts blijven en we waren er niet welkom. Maar de

volgende morgen gingen we naar huis met nog vele
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andere mensen uit Limburg, die daar geëvacueerd

waren. De wegen waren zo slecht en de wagen was zo

vol gepakt. Maar tegen de avond waren we toch thuis.

Er was veel beschadigd en veel weggehaald. We hadden

nog geen kopje meer om uit te drinken. Moeder had

gezegd: "Je moet gauw schrijven". Dat had ik ook

gedaan. En de eerste brief die terugkwam was van Joop

en daar zijn er nog vele op gevolgd. Hij schreef ook

eens dat thuis Toon ziek was geweest en dat ze later

alles schoon gemaakt hadden, ook zijn bedkast. Joop

had ook meegeholpen. Maar een paar dagen later had hij

nog gemerkt dat hij er ook wat meegenomen had. Het

was in het eerst een drukke correspondentie. Leida heeft

ook dikwijls geschreven en ze vroegen maar steeds wan-

neer ik eens terugkwam maar dat was niet zo gemakke-

lijk. Eindelijk hadden we gehoord dat er een vrachtwa-

gen uit de buurt naar Lichtenvoorde ging, daar ben ik

toen meegegaan en met Peter Noy terug gekomen. Jullie

hadden toen zoveel meegegeven. Grada had de melkko-

ker nog toen ze stierf. Er is veel veranderd. Maar onze

vriendschap is na zoveel jaren toch nog gebleven. En ik

vind het fijn dat jullie dat nog eens feestelijk willen

gedenken. Ik kan er wel niet meer bij tegenwoordig zijn.

Maar ik wens allen een mooie gezellige dag en aan alle-

maal heel veel groeten van: Tante Stien.

2.2 Dina Hebben
(dr van Chris Hebben, Bosserheide)

1945 HET JAAR VAN ELLENDE

EN ONGELUKKEN

7 januari 1945 Het was middag ongeveer 3 uur. Een

klop op de deur en daar komt een van de Grüne Polizei

naar binnen gestapt. Daar stond de held met zijn geweer

op de schouder en zei: "Nah leute, in eine halbe Stunde

müssen sie hier heraus sein und dann gehen sie nach den

Weg". Da kommen alle Leute zusammen und allen

gehen sie dann nach Weeze. Wenn sie ein Pferd und

Wagen haben, können sie das mitnehmen. Sie wissen

bescheid. Befehl von dem Leutnant. Heil Hitler. En weg

ging hij weer, nog meer mensen de ongeluksboodschap

brengen. Nu hadden we ook twaalf soldaten ingekwar-

tierd. Maar zoals ze zeiden, zij wisten van niets. Maar ja

in een half uur moesten we klaar zijn. Dus veel tijd om

te prakkezeren hadden we niet want dat baatte toch

niets. Weg moesten we toch. En als je hele huis vol sol-

daten zit, weet je bijna niet wat je het eerst moet inpak-

ken. En het ergste was, we hadden helemaal niets klaar

staan. Maar ja de tijd was kort, dus maar pakken wat je

het hoogste nodig had. Vader moest eerst zijn fiets nog

ophalen, die hij voor de Duitsers verstopt had. Moeder

had genoeg aan mijn broertje en haarzelf. En mijn zusje

en ik moesten maar alles bij mekaar sjouwen, want moe-

der was helemaal de kluts kwijt. Zus en ik trokken ons

ieder drie jurken aan en nog twee mantels. Al het andere

moesten we maar thuis laten. Natuurlijk moesten we wel

wat beddengoed en proviand meenemen. Intussen was

het half uur om en dus moesten we weg. Maar het viel

heus niet mee om al je hebben en houden achter te laten.

Voor ons was het nog niet zo erg, want wij snapten het

nog maar half. Maar voor vader en moeder was het ver-

schrikkelijk. Toen wij aan de Rijksweg kwamen stonden

de Grünen daar alweer te vloeken. En lef dat ze hadden.

Wel voor drie. Maar dat zou hen ook wel overgaan. Voor

ons stond er een te preken. We moesten allemaal met z'n

vieren in de rij. Het begon ook nog te sneeuwen. Het

was nog te vies om een hond doorheen te sturen. De eer-

ste trippel ging van Well naar Weeze, dat waren 11 kilo-

meter. Dus we moesten over Duitsland en alles ging te

voet. Die reis vergeet niemand meer. Eerst kon je bijna

niet begrijpen wat evacueren was. Maar nu kwam je er

intussen wel achter. Ook waren er vier wagens bij. Daar

zaten natuurlijk allemaal de oude mensen en kleine kin-

deren op. En een beetje bagage. Vader en ik hadden een

fiets zonder banden, opgepropt vol en zo sjouwden we

maar verder. En moeder moest broertje de hele weg dra-

gen. Intussen was het al bijna donker geworden en nog

lang waren we er niet. In de verte hoorden we het

gerommel van de kanonnen en het inslaan van granaten.

De kleine kinderen huilden en sommige paarden vielen.Bericht in het Dagblad op 24 juli 1940
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De halve tijd moest er halt gehouden worden, want er

kwamen steeds moffenwagens langs. Maar eindelijk

kwamen we dan in Weeze aan. Waar zouden we nu moe-

ten blijven? Het mooiste van de zaak was, dat de Grünen

ons nu in de steek lieten en we zelf onderdak moesten

zoeken. Maar als je ‘s avonds laat aankomt is het nog

niet gemakkelijk onderdak te vinden. Gelukkig stonden

er barakken en daar hebben we aangeklopt. Daar werden

we hartelijk ontvangen. Want er waren Enschedese jon-

gens, die ook door de Duitsers opgepikt waren. Daar

hebben we 2 dagen en 2 nachten doorgebracht. Het was

er propvol. We moesten maar steeds wachten op de trein

die maar niet kwam. Toen we 2 dagen en nachten

gewacht hadden was er van een trein niets te bekennen.

Dus wat nu begonnen? Maar owee daar kwam een

Duitser binnengestapt. Trein of geen trein we moesten

toch maar verder, dan maar te voet zei hij. Daar zagen

we natuurlijk heel erg tegenop. Maar ja, daar er niemand

iets te zeggen had, moesten we maar opstappen. Nu ging

de tocht verder naar Goch, dat waren 7 kilometer. En het

sneeuwde maar door. Toen we daar aankwamen moesten

we de bagage in een schuur brengen. Zelf moesten we in

een café overnachten. En koud dat het daar was. Er

stond wel een kachel, maar die brandde niet. En alles

moest op de grond slapen op wat stro. Om een uur of

acht kwam een Grüne Polizei ons halen om soep te

komen eten. Nou die smaakte nog al tamelijk goed. De

volgende morgen moesten we weer verder naar Kleef

dat zijn 27 kilometer en dat ook weer te voet. Het was

toen 10 januari. Nou dat zag er daar ook al niet te mooi

uit, de  hele stad was uitgebombardeerd. Alles was een

ruïne, behalve één school: die van de Hitlerjugend. Daar

moesten we dus maar in. Om vier uur 's middags kwa-

men we aan. We moesten zo in het stro, waar de in

Holland geroofde varkens in gelegen hadden. De wand-

luizen kropen er tegen de muur op. Toch maar evengoed

naar binnen want schoon stro was er niet. Gelukkig

mochten moeders met kleine kinderen met een auto naar

‘s Heerenberg. Daar heeft men bij particulieren over-

nacht. Vader en ik bleven met nog vele anderen voor een

nacht in Kleef. We kregen weer goed eten, dikke gortpap

en melk zoveel als we op konden.

11 januari Nu ging de tocht van Kleef over de Rijn naar

Emmerich. Maar het was bar zoals dat er ook uitzag.

Het was totaal uitgebrand. Er woonde ook niemand

meer. Toen we Emmerich een paar kilometer achter ons

hadden gelaten kwamen we aan de Hollandse grond en

wel in 's Heerenberg. Daar gingen ook de moffen van

ons weg. In ‘s Herenberg zouden we overnachten maar

dat viel tegen. We waren goed en wel binnen toen er al

weer een van het Rode Kruis binnenkwam met de mede-

deling dat alle gezinnen die bij elkaar waren verder

moesten naar Doetinchem. Vader en ik hebben toen snel

een boterham gegeten en toen maar weer verder, want

moeder en zus en broertje waren ook weer bij ons.

"Immer weiter" zeiden de Duitsers telkens. Die 12 kilo-

meter gingen er ook nog wel bij. Bij elkaar hebben

vader en ik 30 kilometer gelopen. 's Avonds laat kwa-

men we in Doetinchem aan waar we naar een veilinghal

werden gebracht. Daar lag nogal wat stro in. Dus kropen

we daar maar weer in. Je keek door het dak naar de ster-

ren.

12 januari 's Morgens moesten we weer vroeg op.

Steeds ging het zoekend naar een nieuw thuis. Vandaag

ging het naar Ruurlo, dat waren 18 kilometer. Maar daar

viel het ook weer tegen. Er was voor zoveel mensen

geen plaats om te slapen. Dus maar weer verder. Nu

maar naar Borculo. Daar werden we ingekwartierd bij

boeren. Mijn moeder, broer en zus kwamen bij elkaar bij

dezelfde boer. En vader en ik bij een ander boerengezin.

Wat hebben we die nacht kou geleden. We lagen zomaar

op de naakte vloer met niets anders over ons heen dan

een dunne deken en het vroor dat het kraakte. De boe-

renhuizen daar hebben veelal de voordeur direct aan de

voorkamer. Daar lagen wij op de vloer. Ik lag te beven

en te rillen van de kou. We hebben bijna de hele nacht

niet geslapen. De volgende dag mochten we uitrusten.

Moeder heeft toen snel gewassen, het beetje wat we nog

hadden. Na twee dagen moesten we weer verder over

Diepenheim naar Goor. In Goor kwamen we weer bij

burgers. Daar hebben we weer voor het eerst in een bed

geslapen, het was heerlijk. Het waren erg goede mensen

en zo medelijdend. Maar blijven konden we niet, dus 17

januari ging het weer verder naar Rijssen. Toen we daar

aankwamen moesten we eerst onderzocht worden voor

ongedierte. Als je schoon was mocht je bij mensen sla-

pen. Wij hadden  ons altijd zo goed en zo kwaad als het

kon schoongehouden en hadden dus geluk en wij hebben

toen in een winkelhuis geslapen bij goede mensen. In

Rijssen zijn we maar 1 nacht geweest.

18 januari We moesten van Rijssen naar Nijverdal.

Daar werden we in een fabriek ondergebracht. Deze reis

was nogal kort, maar 8 kilometer. Daar hebben we 4

dagen rust gehad. Het eten was er goed. Toen die dagen

om waren ging het weer verder. Het was toen 22 januari.

We gingen naar Ommen waar het grote concentratie-

kamp was. We kwamen aan in een niet zo schone

school. We zijn daar wel 4 weken geweest. Het eten was

verschrikkelijk. Alle dagen wortelen. We gingen wel

eens naar de boer om iets anders te eten te vragen. Maar

de boeren zeiden dan: “ We hebben zelf niets anders”,

dus moesten we maar wortelen eten. De mensen zeiden

als we weer in Limburg zijn dan sturen we Ommen een

wortel als souvenir.

28 februari Eindelijk kwam de dag van het vertrek. We

moesten naar Balkburg, dat waren 8 kilometer. Daar

begon de algemene reiniging. Maar als ik weer aan

Balkburg, denk was ik liever in Ommen gebleven. Want

daar was het eten tenminste nog schoon. Hier was het

beestachtig. De mensen werden er allemaal ziek. Ze kre-

gen allemaal diarree, we waren in een krankzinnigenge-

sticht. 
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Mijn vader maakte een gedicht over deze plaats; dit luidt

zo: 

Als ik denk aan Balkburg,

Gaat me de bibber over de rug.

Daar liepen luizen,

Zo groot als muizen.

Het eten smaakte niet al te fijn,

Het was zelfs lang niet rein.

In de bonnen zat soms wel eens een beest,

Dat noemden ze hier het vlees.

Slapen deden we hier op het strooi,

Net als varkens in de kooi.

Toen kwam opeens de grote was,

Dat kwam ons allen goed te pas.

We sliepen toen nog een nacht

En werden naar Beilen overgebracht.

Dus nu begon de grote schoonmaak. De mensen die nog

het schoonste waren gebleven werden het eerst geboend

en gewassen. Het waren er ongeveer 70. Wij waren er

gelukkig ook bij. Alle dekens werden uitgestoomd en

ook alle kleren. We gingen naar een badgelegenheid en

moesten allemaal onder de douche. Het was heel erg

lekker, want van wassen kwam niet veel omdat er bijna

geen gelegenheid voor was. We moesten toen nog een

nacht slapen maar nu in een ander huis met heerlijk stro.

De volgende dag gingen we naar Hogeveen.

6 maart We vertrokken van Balkburg. Deze laatste rit

ging alles met paard en wagen, dus het schoot veel vlug-

ger op. Toen we in Hoogeveen kwamen moesten we in

een kerk en daar kregen we eten. Er werden weer nieu-

we paarden en wagens voorgereden. En verder ging het

weer. Altijd verder van huis. We kwamen in Beilen en

vandaar uit werden we ingekwartierd. Eerst nog een

contrôle en we werden nog een nacht in het stro gestopt.

De volgende dag zouden we eindelijk op de bestemde

plaats gebracht worden. Na 8 weken zwerven van de ene

plek naar de andere. Mijn zusje was nog maar 8 jaar

maar ze moest helemaal alleen bij mensen blijven. Ik

werd bij een smid ingekwartierd en heb het er heel goed

gehad. Maar vader, moeder en broertje kwamen bij een

boer en het was er nog lang niet zo fijn. Ze waren erg

vuil. Maar moeder was al lang blij dat de Grüne Polizei

vader met rust liet. Hij moest bij de boer werken. We

zijn 6 weken in Drenthe geweest. En na de bevrijding

waren we er nog een paar dagen op de evacuatieplaats.

Wat een blijdschap toen we naar huis mochten. De kape-

laan zei het ‘s morgens in de kerk. Ik heb niet veel meer

gebeden, dat weet ik nog wel, zo opgewonden als ik

was. Ik had eigenlijk net veel moeten bidden maar als je

jong bent dan denk je nog niet zo ver. Thuis was alles

kapot en weg, maar het voornaamste was dat we er weer

waren. Vader en moeder moesten wel weer opnieuw

beginnen, maar we waren eindelijk wel weer thuis. 

2.3 Zus Deckers

Voor ons kinderen, ik was destijds 7 jaar oud, was de

oorlog iets onbegrijpelijks.

Als de sirene ging vliegensvlug naar de kelder en als er

een razzia was verdween Vader onder in een luikje in de

woonkamer.

Later, toen ons huis ingenomen werd door de Duitsers,

vertrokken wij naar een grote kelder bij de familie

Jenneskens, onze overburen, waar tegenwoordig

Auberge De Grote Waay is. Daar waren 2 grote kelders

naast elkaar; in één kelder zaten Duitse soldaten, in de

kelder ernaast zaten wij. 's Avonds als het rustig was

speelden de Duitsers accordeon.

Vanuit het zolderraam zagen wij dat de molen vernietigd

werd. Ook was het een grote slag dat mijn oom Toon

Rutten, een broer van mijn moeder, op 2e Kerstdag

dodelijk werd getroffen door granaatscherven. Hij wilde-

bij Mulders, de dakdekker, dakpannen gaan halen voor

hun beschadigde huis. Oom Toon werd bij Oom Piet in

de Hoenderstraat in Well in de tuin begraven tot na de

oorlog. De mis werd, geloof ik, opgedragen bij Café

Vink.

In januari zijn wij naar Weeze gelopen met alleen het

hoogstnoodzakelijke bij ons. Een gietijzeren hengselpot

ging ook mee; daar werd in Groningen soep in gekookt. 

Het was erg koud en er lag een dik pak sneeuw. In

Weeze hebben we geslapen in een grote loods; daarna

vertrokken we met een goederentrein naar Groningen.

Daar kwamen we samen in de Korenbeurs en van daar-

uit gingen we naar Zuidhorn. Daar kwamen we in een

soort klein ziekenhuisje, waar we moesten wachten tot

een gezin ons op zou nemen. De Groningers echter

dachten dat wij NSB' ers waren en stonden niet te sprin-

gen om ons op te nemen. Toch kregen we een halve

woning toegewezen bij de familie Rozema, die heel

goed voor ons was. Het waren karige tijden. Vader

schoot een duif voor de soep en wij, de kinderen,

moesten sigarettenpeukjes zoeken voor Vader; daar rolde

hij dan weer sigaretten van. Toch hadden wij nog geluk

gehad dat ons gezin (vader, moeder, 2 broertjes, een

tante die bij ons woonde en ik) nog bij elkaar was.

Toen de oorlog eindelijk voorbij was zijn we, geloof ik,

met vrachtwagens naar huis gegaan. Ons huis was wel

wat vernield maar we konden er toch nog wonen. Blij

dat we thuis waren, onwetend over wat ons nog te wach-

ten stond.

Op 24 juni 1945, een zondagmiddag, hadden mijn 2
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broertjes van 6 en 10 jaar een boterham opgehaald. Ze

liepen naar het landgoed van Jenneskens. Samen met 2

vriendjes sprongen ze in een loopgraaf, die nog her en

der verspreid lagen. Er lag een mijn in en ze vlogen de

lucht in. Mijn broertjes, Hay en Piet en één vriendje,

Albert Thijssen waren op slag dood; het andere vriendje,

Sjakie Thijssen (die op de Grote Waay woonde) is in het

ziekenhuis overleden.

Dit was het ergste dat ons gezin had kunnen overkomen.

We waren zo blij geweest toen we uit Groningen terug-

kwamen en dat de oorlog voorbij was; dit was een ver-

schrikkelijke slag voor mijn ouders. Ik bleef alleen over

als kind. Ik herinner me dat Bisschop Lemmens bij ons

thuis is geweest; dit moet wel een grote steun voor mijn

ouders geweest zijn.

Mijn ouders hebben altijd contact gehouden met de

familie Rozema uit Groningen. Sinds enkele jaren heb ik

weer contact met de dochter van deze familie.

2.4 Miet Drissen

Herinneringen van Miet Krebbers-

Drissen. Miet woonde in 1944 in de

Grotestraat waar later Pietje Peters een

frituurzaak had (opgetekend door Mia

Schipper herfst 1993).

De laatste maanden van 1944 woonden we in de kelder,

deze lekte, en er kwam water in te staan. Het regende

veel en de Maas stond hoog. Op betonnen lage, schuine

standaards van de processie lag de houten dansvloer van

zaal Klabbers. Zo bleven we boven water. Er waren

ongeveer 22 mensen in de kelder. Er werd overdag door

o.a. de kinderen met een handpomp en 's nachts door de

mannen elkaar aflossend gepompt. Soms droeg de kape-

laan de mis op in de kelder.

Eerste maal weg uit het dorp: de eerste groepen uit

Well werden teruggestuurd, de later vertrokken groepen

konden dus eerder omkeren. Terug in het dorp bleek, dat

de huizen ingenomen waren door frontsoldaten, die voor

oud vuil op de vloer lagen te slapen.

Krebbers die uit gif, dat ze moesten vertrekken en die

niet wilde dat Duitsers gebruik zouden kunnen maken

van hun kelder, deze in 'dis-orde' gebracht had, kon hem

nu zelf weer in orde gaan brengen.

Miet was door 'n granaatscherf aan het hoofd gewond

geraakt en werd in eerste instantie naar 't ziekenhuis in

Kevelaer gebracht. Ze kon door haar verwonding een

aantal maanden niet praten. Als haar man haar daar

bezocht wees ze op haar mond en voorhoofd, ze wilde

hem duidelijk maken, dat als ze ook niet meer kon pra-

ten, haar verstand toch noch in orde was en ze evengoed

voor hun kinderen kon blijven zorgen.

Bij de tweede evacuatie (12 jan. 1945) was Miet

ondertussen hoog zwanger, De Duitsers maanden haar

man dat ze op moesten schieten. Hij protesteerde door te

wijzen op zijn gewonde zwangere vrouw en zijn 4 kin-

deren. De Duitser vertrok, maar kwam terug met paard

en kar, daar werd Miet opgelegd en de kinderen huilden.

Omdat ze dachten hun moeder kwijt te raken werden ze

ook op de kar getild.

Sjang liep er met de fiets achteraan, aan het stuur hing

de waterdichte postzak met daarin de spullen die nodig

waren voor de bevalling, zeep, ontsmettingsmiddel en

kleding voor de baby. Hun verdere hebben en houden

was al kapot door granaatinslagen, of het bleef achter.

Alleen het hoognodige hing al aan de volgeladen fiets

van Sjang. Een boer uit Wellerlooi bood hem gratis een

droge ham aan van 25 kilo, er was geen plaats meer

voor.

In Weeze werden ze in houtzagerij Geenen onderge-

bracht. Het dorp was verlaten, de jonge dochters zaten in

de munitiefabrieken, de zonen lagen aan 't front.

Het papieren noodgeld zoals dat in omloop gebracht

werd.
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Alleen oude vrouwen en mannen waren achtergebleven.

Daarom mochten vrouwen en kinderen uit Well Weeze

in om te vragen of ze in de huizen mochten overnachten.

Ze konden met z'n dertienen terecht bij een ouder echt-

paar, dat zelfs hun eigen bed aan hen ter beschikking

stelde. Zo sliepen ze met hun vieren dwars in dit bed,

benen buitenboord. De oude man haalde ‘s morgens een

fles met een 'bisschen' cognac, dat hij steeds voor 'n

Kranke bewaard had. Nu bood hij Miet 'n eitje met cog-

nac aan.

Met de trein ging het daarna naar Groningen. De 4 kin-

deren waren aan elkaar vastgebonden zodat ze niet kwijt

konden raken.

De mensen werden in Groningen verdeeld over de

bevolking. De fam. Krebbers bleef enkele dagen in een

café zitten, omdat niemand hen wilde opnemen. 6 men-

sen en de zevende op komst. Sjang ging zelf maar op

zoek, hij vond een bovenwoning, de oude dame die hier

woonde, wilde niet met vreemden in een huis wonen en

ging naar haar dochter. Beneden woonde een jong echt-

paar, dat heel behulpzaam was, Sjang ging bij hen vaker

de oorlog 'winnen', luisteren en praten over de oorlog.

De bevalling verliep zo vlot bij Miet, dat de baby al lag

te huilen voordat de dokter gearriveerd was. Deze vond

het zeer opmerkelijk zoals Miet toch aan alles gedacht

had.

Omdat ze te weinig voeding voor de baby had, moest er

melk bij een boer gehaald worden, deze weigerde, kom

over een week maar terug! Gelukkig bracht een brief

van de dokter uitkomst in dit geval.

2.5 Mich Simons

Herinneringen uit de oorlogsdagen 1939-1945 en de

inval op 10 mei 1940 en evacuatie op 12 januari 1945.

De kermis in Well was in volle gang toen de legers van

Adolf Hitler Polen binnenvielen. Eind augustus

1939.Algehele mobilisatie van militairen naar hun kazer-

nes want men vreesde ook op niet al te lange termijn de

inval in Nederland en België.Hitler had een overeen-

komst gesloten Nederland niet binnen te vallen maar

hield zich daar helaas niet aan. De draaimolen, schom-

mels en naar mijn weten ook de danszalen en café’s

werden op last van de overheid gesloten. Ik weet nog als

de dag van gisteren, dat ik van het laatste dubbeltje ker-

misgeld nog vlug een zakje friet kocht en ook nog een

chocoladereep.

Toen de Maas in 1939-1940 van een dikke ijslaag was

voorzien, werd door het Nederlandse leger een brede

sleuf in de lengterichting van de Maas vrij van ijs

gehouden om zo de eventuele oversteek van de Maas

door het Duitse leger te beletten.

Ook werden de bomen langs de Wezerweg van dyna-

mietblokjes voorzien om ze tijdig op te blazen bij een

inval van de Duitsers, hetgeen erg weinig effect heeft

gehad. Er kwamen geen tanks via de Wezerweg de grens

over.

10 mei 1940

De oorlogsdreiging duurde tot 10 mei 1940.In de vroege

morgen van de 10e mei gingen we voor de veiligheid

naar de grote kelders van de fam. Verzijl in de St

Nicolaasstraat (tante Corrie).

Het Duitse leger trok te voet door Well. Well had in die

tijd veel contact met Kevelaer en Weeze i.v.m. levering

van groenten. Het frappante was dan ook dat men enkele

soldaten uit Weeze goed kende: Zeg Jacob, wat komde

gij hier doen?

Later moesten we op last van de inmiddels binnen

gevallen Duitse soldaten uit het dorp vertrekken vanwe-

ge de schietincidenten over en weer door Nederlandse

soldaten in de kazematten op de westoever van de Maas

en het Duitse leger aan de oostkant. We vertrokken met

het hoognodige aan levensmiddelen enz.naar plekken

buiten het dorp.

Wij (het gezin van Sjang Simons)werden ondergebracht

in de stallen van de boerderij van de fam. Rijk in Het

Leuken.Het was gelukkig maar voor één nacht. 

De zinken oorlogsmunten (Peel en Maas 17 jan. 1942)
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Stille periode

In november 1942 werden door een NSB-ploeg uit

Heerlen/ Venlo de klokken uit de kerktoren gehaald. Men

had een kabel gespannen vanuit de luiken naar het huis

van Achten en liet zo de klokken "abseilen."

In 1943 lieten de Engelse bommenwerpers, gehinderd

door Duitse jagers(aanvalsvliegtuigjes) naast de tuin-

derskas in het veld langs de Maas de eerste bommen

(kettingbommen) los

De gehele kas werd door de kracht en luchtdruk aan de

maaszijde vernield. Een grote krater is nog jaren in het

veld te zien geweest.

Harrie en ik hadden voor het slapen gaan een bedlaken

gespannen tussen de knoppen aan voor- en achterkant

van het bed. Als er eens een bom zou vallen,zou dat

laken ons wel beschermen.Ons moeder had het laken

echter verwijderd toen wij in slaap waren gevallen. Laat

nou net die nacht de bovengenoemde bom(men)vallen.

We werden door de inslag wakker geschud en ontdekten,

dat het laken boven ons was verdwenen.

De oorlogsjaren tot oktober 1944 verliepen verder zon-

der noemenswaardige problemen met de Duitsers.Veel

hinder ondervonden we echter van de Engelse bommen-

werpers, die bijna elke nacht sinds 1943 over Nederland

vlogen om de grote steden in het Duitse Roergebied plat

te leggen. Tengevolge daarvan huisden we vele nachte-

lijke uren in de kelder van de fam.Sraar Stevens.

Ons huis uit ongeveer 1700 of vroeger bevatte 'n

gewelfd keldertje dat voorzien was van een luik, dus

moeilijk bereikbaar. 

Medio 1944-1945

Vermeldenswaard is nog de aanval op de veerpont op 12

oktober 1944 waarbij een Duitse soldaat het leven liet.

De veerpont werd overigens niet geraakt ofschoon de

Engelse vliegtuigen in de morgenuren schijaanvallen

hadden uitgevoerd en foto's gemaakt.

In november werd de kerktoren door granaten en bom-

men omlaag gehaald. Vele mensen hebben dit "schouw-

spel" kunnen aanschouwen op een korte afstand. In

december werd de molen van Toon Vink door oorlogs-

geweld neergehaald. Ik heb beide gebeurtenissen zelf

gezien. Men was inmiddels gewend geraakt aan de geva-

ren, die e.e.a. met zich meebrachten.

In oktober werd ook reeds gevochten in en rond

Overloon De gevolgen daarvan voor de omliggende dor-

pen bleven niet uit. Op 18 oktober viel de eerste mortier-

granaat vlak voor het ouderlijk huis. Niet lang daarna

kregen we onderdak in twee gewelfde kelders en de

grote kelder met een stenen plafond van Anna

Otten.Naast ons gezin huisden daar ook de gezinnen van

Willem Simons(ome Willem en tante Bertha)Gradje en

Trina Thijssen en het gezin van Wiel en Sofie Linders.

Ruim 20 personen. Moeder kookte nog thuis op haar

fornuis, het gevaar van granaten trotserend.

Ook de twee varkens moesten natuurlijk worden ver-

zorgd en gevoerd.

Een kleine anekdote:

- In de kelders van Anna Otten sliepen natuurlijk ook

Anna en haar (Duitse?) hulp in de huishouding Drika

Opschroef. Het verhaal gaat dat Anna haar hoofd op

een witte  kussensloop legde, terwijl Drika(in hetzelfde

bed)het met een rood-wit geblokte kussensloop moest

doen. Zelfs standsverschillen bleven ook in de beroerdste

situaties blijkbaar overeind.

- Als mijn vader het petroleumlampje in de kelder pro-

beerde hoger te laten branden riep Anna vanuit haar

bedstee "Sjang, brândt dat lempke nie wat hoeëg?"Ook

petroleum was kostbaar en slechts met mate verkrijg-

baar.

In november steeg het water in de Maas met als gevolg

dat de kelders onder water kwamen te staan. Er moest

dag en nacht met de handpomp (elektriciteit was er

allang niet meer) zoveel mogelijk uit de kelders

gepompt worden. De bedden werden op de betonnen

voetjes, die gebruikt werden voor de vlaggetjes tijdens

de sacramentsprocessie, geplaatst om zo het beddegoed

droog te houden. Op 28 november 1944 moesten we op

bevel van de Ortscommandant de schuilkelders verlaten

en ons op weg begeven richting de grens.

De Kasteellaan stond bijna geheel onder water, het water

stond tot aan de hoek Kasteellaan-Hoenderstraat.  Ik

weet nog goed, dat we onze klompen en sokken uitde-

den om ze droog te houden. Voorbij het kasteel aan het

einde van de helse stroom gloeiden onze voeten en kon-

den we sokken en klompen weer aandoen. Tot aan de

Wellsche Hut ging de stoet dorpsgenoten, totdat bekend

werd gemaakt dat we weer terug konden keren naar het

dorp De kelders stonden inmiddels vol water en het bed-

degoed was dus drijfnat Ons gezin verbleef tot na St

Nicolaas bij de fam.(Petje)Peters aan de Wezerweg in de

ondergrondse schuilkelder. Van oorlogsgeweld was hier

nog geen sprake. In het dorp echter vielen granaten bijna

aanhoudend Bakker Tinneveld bakte in de Coöperatie(nu

de Steenen Haeghe) nog steeds brood De burgers kon-

den daar elke dag terecht. Bij het verlaten van de bakke-

rij (in- en uitgang aan de Pastoorstraat)kwam de echtge-

note van Piet Thijssen uit het Knikkerdorp door een

mortiergranaat om het leven. In de kelder van Anna

Otten konden we haar nog horen schreeuwen. Ook ande-

re dorpsgenoten kwamen om het leven of werden

gewond.

Na terugkeer in het dorp na een verblijf van ongeveer 10

dagen bij de fam Peters, verbleven we samen met het

gezin Willem Simons in de gewelfde kelders van de

kazerne(nu woning van de fam.van Loenen) aan het hui-

dige kermisplein. Tijdens dat verblijf in de kelders van

de kazerne barstte het echte oorlogsgeweld pas los.

Aanhoudend granaatvuur en 's nachts, brandbommen

afgeworpen door de geallieerde vliegtuigen. Angst dat

de kazerne in vlammen zou opgaan was permanent aan-
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wezig, hetgeen ook gebeurde toen wij reeds in

Groningen verbleven. Het gehele gebouw werd totaal in

de as gelegd.

Ook werden er regelmatig razzia's gehouden en moesten

de manspersonen en later ook de vrouwen aantreden om

loopgraven en schuttersputjes te graven. Zelf voor

pastoor Reiné was er geen pardon. Ook hij moest een

schop meebrengen en gaan graven.

Kapelaan Lebens kwam Harrie en mij, na goedkeuring

van moeder regelmatig uit ons veilig plekje in de kelder

halen om de H.Mis te dienen in de kelders van Herman

Koppers, limonadefabriek in de Grotestraat en van Café

Tom Vink aan het Moleneind.

Ik vond de Perzische tapijten en de prachtige fauteuils in

de kelder van Herman Koppers zo indrukwekkend en

die lagen en stonden daar gewoon in de vochtige kelder.

De buren, het gezin van dokter Van Bracht en overige

bewoners uit de buurt kwamen om de H.Mis bij te

wonen. De kelders van Koppers en Van Bracht waren

met elkaar verbonden want men had een gat in de ver-

bindingsmuur gemaakt.

Tijdens een van de meerdere voettochten naar de kelder

van Tom Vink en weer terug werden we verrast door een

korte granaataanval. We lieten ons tegen de grachtenwal

vallen en hielden daar ons in elkaar gedoken totdat het

ergste gevaar geweken was. Natuurlijk waren wij ang-

stig en zouden toch liever in onze eigen kelders zijn

gebleven. Bij mijn weten, waren de kelders van Vink en

Koppers de enige kelders in het dorp waarop zondag (of

misschien in de week) een H.Mis werd opgedragen.

P.S. Ook in de pastorie.

Evacuatie

Rond Kerstmis 1944 brak de strenge winter aan. Op 12

januari gaven de Duitsers het bevel om de nodige spul-

len te pakken. We gingen door de dikke sneeuw weer

richting grens en verder naar Weeze.Pastoor Reiné gaf

het doosje met hosties aan een voor mij onbekende paro-

chiaan terwijl hijzelf zijn pony-paardje bij de teugels

hield. Het was een treurig aanziende stoet van Wellse

mensen maar ook nog geëvacueerden uit b.v.Afferden.

Aan de korte broekspijpen van de plechtige communie-

pakjes had mijn zus Jo z.g. van oude dekens een ver-

lengstuk gemaakt, tegen de koude.

In Weeze werden wij ondergebracht bij de fam.Knops.

Dhr Knaps was een broer van tante Ren, de vouw van

Ome Piet Simons. De fam.Knaps had een bakkerij en

dus kwamen we aan lekker eten niets te kort. Op 13

januari werden we in vee- en goederenwagens van de

Duitse spoorwegen naar voor ons nog onbekende

bestemming vervoerd. De dames Arts o.a. kwamen met

de fam. Meijer in een koelwagen terecht. De deuren van

deze wagon kwamen door gebrek aan lucht in de wagon

na enkele uren zo vast te zitten, dat met alle macht

geprobeerd werd deze te openen. Dat gebeurde tijdens

een oponthoud van de trein De lucht, die er toen uit deze

wagon kwam was nu niet bepaald fris. Was de trein zon-

der oponthoud doorgereden dan hadden de mensen in

deze wagon het niet overleefd.

Bij Winterswijk passeerden we de Nederlandse grens en

slaakten een zucht van verlichting omdat iedereen dacht,

dat we naar het Oosten van Duitsland zouden worden

gebracht.

Op het station Zwolle werd gestopt en de vrouwen, man-

nen en kinderen maakten hiervan gebruik voor een sani-

taire stop, en dat was hard nodig. Men stond en zat

gehurkt langs het perron en niemand schaamde zich

ervoor.

Tussen Assen en Groningen stopte de trein omdat

Engelse vliegtuigen in het luchtruim boven de trein

mogelijk tot een aanval zouden overgaan. Wie er voor

zorgde, dat de Engelsen op de hoogte van het transport

werd gebracht zal wel een raadsel blijven. In de stad

Groningen liepen we, gade geslagen door verbaasde

Groningers, vanaf het station naar de Korenbeurs en

Harmoniezaal. Daar konden inwoners van de stad men-

sen, die daaraan behoefte hadden, meenemen naar hun

huis om onderdak en eten te geven. Mijn ouders en

broer Harrie en zus Ria werden opgevangen door in

onze ogen erg arme mensen, die het helemaal niet zo

breed hadden. De ham (scheenk) die wij meegesleurd

hadden vanuit Well werd door mijn ouders aan deze

mensen gegeven voor de gastvrijheid. De dag daarna, 15

januari 1945, werden we vervoerd(hoe, dat is aan mijn

geheugen ontsnapt) naar Grijpskerk, alwaar we werden

ondergebracht in de lokalen van de lagere school. Daar

werden we gecontroleerd op hoofdluis en andere opge-

lopen ongerechtigheden. De oudere mannen werden

gesommeerd zich te melden voor het verrichten van

loopgravenwerk. Na een nacht op stro te hebben doorge-

bracht ging het per paard en wagen naar Visvliet aan de

Friese grens. Daar werden de families Simons (Sjang en

Willem Simons)en de familie Verzijl(Tante Corrie en

kinderen Verzijl en Borsboom) bij gezinnen onderge-

bracht. Deze gastgezinnen hadden zich hiervoor vrijwil-

lig gemeld.

Samen met onze ouders werden Harrie en ik door de

weduwe v.d. Molen en haar zus Aafke ontvangen. Harrie

en ik kregen een 2 persoonsbed op een toonzaal met

heel veel verschillende soorten hoeden en andere hoofd-

deksels. Mevr.Tietsja van der Molen was in het verleden

hoedenmodiste. Na het overlijden van haar man, archi-

tect, een jaar geleden is zij met het maken van hoeden

gestopt. Voor ons een mooie kans om deze hoeden te

showen met natuurlijk dolle pret. Achter een groot gor-

dijn ontdekten we al gauw een magazijn met heel veel

schoenen van haar, haar overleden man, haar zoon Feije

en Aafke.We hebben nooit schoenen van haar gekregen

terwijl we toch op klompen of versleten schoenen lie-

pen.

Ook bevatte dit magazijn een grote mand met alle soor-

ten (stop-) garens in knotten enz. Kapelaan Lebens, die
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op bezoek kwam vanuit Leens, gaf persoonlijk toestem-

ming om het benodigde garen om kousen te stoppen

maar te stelen. Nood breekt wet Moeder zocht het beno-

digde garen voor herstelwerk uit terwijl Harrie en ik

boven aan de trap op de uitkijk stonden, bang om betrapt

te worden. De gastgezinnen kregen een flinke vergoe-

ding voor de opvang van evacués. Wij kregen op het

brood slechts met mate vlees en voor het overige jam.

Bij een aanval door Engelse vliegtuigen op een Duitse

vrachtwagen, die in de dorpsstraat stil stond, stonden

Tietsja en Aafke met een bezem te zwaaien naar de

vliegtuigen, terwijl wij niet wisten hoe gauw ons vege

lijf te redden door in de kelder(met houten plafond) en

onder het aanrecht te duiken. In de kelder zag ik tot mijn

grote verbazing een grote hoeveelheid ingemaakt fruit

en groenten. Ook vele potten jam. Ik vertelde deze ont-

dekking aan vader, die verschrikkelijk kwaad met de

vuist op tafel sloeg en eiste, dat we voortaan een goed

gevulde boterham en een goede warme maaltijd kregen.

Vader haalde melk en karnemelk bij de boeren buiten

het dorp en dus kregen we "soepenbrij" een soort melk-

pap. Dertien jaar na de bevrijding bracht ik een bezoek

aan Tletsja en Aafke Zij kenden mij niet meer maar zei-

den evacués uit Limburg onderdak te hebben gegeven.

Bij binnenkomst sprak Tietsja de legendarische woor-

den" Jammer, theetijd is net om"

Ze waren geen sikkepit veranderd. Met mijn medepassa-

giers ben ik op de motor bij de gastheer van wijlen Hen

Peters in Grijpskerk als welkome gast ontvangen! In het

hoge Noorden kent men zeker ook gastvrijheid.

Terugtocht

Aan het einde van Mei 1945 keerden wij per vrachtwa-

gen met als chauffeur Chris Wijers, door de puinhopen

van Arnhem en Nijmegen terug naar Well. Ons huis was

inmiddels weer voorzien van tuindersglas in de ramen.

Met stro op de vloer vielen we die nacht in diepe slaap.
De Duitse werving van arbeiders omdat hun eigen jonge

mannen allemaal soldaat waren (Dgbld 7 sept. 1940)
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3.1 Brieven van de familie 

Daemen

De brieven 1+2+3 zijn geschreven toen de fam. Daemen

elkaar weer gevonden had nadat enkelen van hen op 7

jan. en de anderen op 12 jan. geëvacueerd waren.

Brief 1, Jan Daemen aan zijn andere familieleden in

het noorden

Zo heeft de een dit en de ander dat en toch mogen we

niet klagen. Hoeveel hebben het slechter dan wij. Daar

valt mij alweer iets te binnen. Mocht deze brief eens een

dag of veertien uitblijven dan zijn er daarboven ook

enkelen jarig. Hierbij sluiten we allemaal de gelukwen-

sen in voor Anna, die 25 en vooral voor moeder, die

intussen 63 jaar wordt. Wij zullen hen vooral in ons

gebed gedenken. Zo'n interessante verjaardag vergeet je

je hele leven niet meer. In Noordijk hebben we elke zon-

dag een H.Mis in de zaal, Wilmy weet dat wel. Dezelfde

zaal waar we een week lang in gelegen hebben. Ik ben

er zo'n beetje koster tegenwoordig, dat vind ik wel een

mooi werkje. Het boerenwerk gaat me anders ook heel

goed af. Ik woog dezer dagen 143 pond, nog nooit

zoveel gewogen. Ook Jozef en Harry kunnen het werk

wel klein bij Henning en de gebr. Kessels, dat weet je

wel, die werken als paarden. De tijd valt ons niet erg

lang. Wat we zoeken vinden we hier toch niet. dat het

toch maar gauw eens afgelopen was. Als het nog lang

duurt komen we vast te zitten met onze werkdaagse kle-

ren. Een paar maandjes kunnen we nog wel vooruit.

Als ik Frans een raad mag geven dan moet hij voorlopig

niet deze richting uitkomen. Het stinkt hier zo. Het is

veel te onveilig op de weg. Het verstandigste is maar te

blijven zitten waar je zit en maar rustig tot het einde

afwachten. Wie weet hoe gauw het uur der verlossing

slaat. Dezer dagen kregen we bezoek van Piet

Jenneskens, die zit in Eibergen. Hij wist nog niet dat jul-

lie daarboven zaten. Daar keek hij van op "Eerst benijd-

de ik de meense, die op de Kamp achtergebleven waren,

maar nou…. nie mèr ", kuumde hij. Overigens maakten

hij, zijn vrouw, Toon en kinderen het goed. Dat ze het nu

juist naar de zin hebben, maar wie heeft het tegenwoor-

dig wel naar zijn zin. Wim en Drikus Mulders van de

Meuws zitten hier ook vlakbij in Geesteren. Ook Jaap en

Marie Josten uit Ayen. Zodoende zien we nog wel eens

bekende gezichten. Aan allemaal vele groeten, aan moe-

der, Frans, Lies, An en Wilmy, pater Canutus, oom Hub,

Cato en Leen. Houdt goede moed. Well is vrij en dan

komen wij. Bidden voor elkaar en vooral bevelen we

ons aan in de misintenties van pater Canutus en tot ziens

van Jan, Harry en van Co Frens( en Jozef en Chris met

Anna en ook Fried). Daag.Aan allemaal ook vele groe-

ten van de Elshof en de familie Henning.

Brief 2 Leens, 13-3-1945

Beste An en allemaal,

Een grote vreugde was voor mij je brief met het bericht

dat allen nu weer terecht zijn. Zelf ken ik maar al te

goed die pijnlijke onzekerheid over de anderen thuis. Je

brief bevatte heel veel nieuws. Is het de bedoeling dat de

verschillende families, die je in je brief opnoemt, nu

blijven waar ze zijn tot we allen naar Limburg terug

keren, of komen op den duur allen naar het noorden.

Vorige week ben ik 3 dagen met Kemper op reis

geweest. In Zuidhorn heb ik zaterdag j.l. in het katholie-

ke kerkje Piet Damming mogen dopen. Er was veel

Wellse belangstelling. Zondag daarop heeft hij zijn eer-

ste H. Communie gedaan. Uiterlijk alles heel sober,

maar voor ons allen een vreugdevolle gebeurtenis in dit

koude protestante noorden. Onderweg zijn we Truus en

Tonie Kessels nog tegengekomen. Ze waren te voet van

Drenthe gekomen, hadden o.a. te Groningen bij onze

zusters overnacht en waren nu weer te voet op weg naar

Zoutkamp, waar ze enige mensen groeten moesten over-

brengen en informatie in winnen. Hebben jullie er iets

van gehoord dat de vrouw van Wim Koppes (bij Klein

Amsterdam) onderweg door een V I zou gedood zijn.

Morgen, woensdag 14 maart, gaan we naar Groningen

naar onze bisschop, die voor enkele dagen daar blijft.

Zoveel mogelijk komen daar dan bij de deken al zijn

geëvacueerde priesters bij elkaar en natuurlijk zoveel

van zijn diaconessen als het kan. Daarna is ca 5 uur een

pontificaal lof in de grote Martinuskerk. Zeg An, zou je

mij niet enige andere adressen kunnen sturen van die

Wellse families die nog in Drenthe of Overijssel zijn.

Dan kan ik hen een brief schrijven. Ik ben ook een

nieuw parochieboekje aan het maken. Zou je mij van

jullie thuis eens precies alle doopnamen van ieder willen

opgeven en de geboortedatums? En ook zo mogelijk van

die in Roodeschool zitten (ook van degenen die er mis-

schien nu niet zijn). Wat verlangen we met z'n allen toch

met de minuut meer terug naar Well. Als je b.v. denkt

aan de komende dagen van de Goede Week en het

Paasfeest en dat alles in een kaal protestant kerkje met

het allernoodzakelijkste bij de hand. Wat was alleen al

jullie kapelletje op de Kamp honderdmaal inniger dan

hier die protestante kerken. Maar er komen ook weer

andere tijden. Hopelijk maken jullie het naar omstandig-

heden goed. Zeg An, laat zo nu en dan eens iets horen,

dan blijft er toch enig contact bestaan zolang we buiten

Limburg wonen. En laten we elkaar gedenken in gebed.

Jullie allen gedenk ik dagelijks in het H. Misoffer. Met

hartelijke groeten voor heeroom, moeder en allen thuis.

Bijzonder ook van de 4 terggevondenen, zo mogelijk.

Hoe is Jan zijn adres? Of is het beter dat adres op te stu-

ren: A. Lebens kapelaan p/a R. Hegge A 405 Leens (Gr.)

Ook Kemper laat jullie allen hartelijk groeten. Hopelijk

komen we binnenkort nog eens aan.

3 Brieven
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Brief 3 ( Jan Daemen aan zijn overige familieleden in

het noorden)

Neede, maart 1945 (enkele dagen na 19 maart)

Dierbare moeder, broers en zuster en verdere familie.

Gert en Toon zijn hier goed aangekomen. Daar keken

we van op toen we opeens weer die bekende gezichten

voor ons zagen. Dat was weer eens iets bijzonders in ons

gewone leven van elke dag. Vooral die Toon, dat is net

een avonturier. Hij had het maar druk over zijn verblijf

en zijn lotgevallen. Hij wilde al ruilen met Harry hier,

maar ik geloof dat het toch niet doorgaat. Maar die Toon

dat is er anders eentje. Onverschrokken, niet

bang…weg! Dat jullie mijn brief van 11 maart nog niet

ontvangen hebben, begrijp ik niet. Daar had ik al het

nieuws zo'n beetje instaan. Maar veel bijzonders is hier

ook niet. Het gaat ons nog allen heel goed, ook de gebr.

Kessels verkeren nog in dezelfde welstand. Vooral nu de

lente er aankomt en de boeren weer beginnen te zaaien,

krijgen we weer last van ons verlangen naar huis, naar

ons eigen land en akkers. Vooral als we zondags bij

elkaar zijn hebben we het altijd weer over hetzelfde

onderwerp. Hoe en wanneer komen we weer naar

Limburg, ons Vaderland. Wat zouden we graag eens

even naar de Kamp gaan kijken. We zullen het maar

allemaal aan O.L.Heer overlaten en op Hem vertrouwen,

dan zal het wel in orde komen.

De brief van 11 maart van Anna heb ik ook ontvangen

nu weet ik tenminste ook waar Riek Cox zit. Ik had hier

al een advertentie in de krant laten plaatsen, maar

natuurlijk geen succes gehad. Ik heb haar ook een brief

gestuurd, dan weet ze tenminste dat ik nog leef. We zit-

ten zo over heel Holland verspreid, de een hier, de ander

daar. Het is te hopen dat we na de oorlog weer allemaal

bij elkaar komen vanuit alle oorden des lands. We horen

altijd direct als er wat nieuws is van de fronten. De laat-

ste dagen met dat mooie weer komen hier geweldig veel

vliegtuigen over. En maar duiken en schieten. Daar zul-

len Gert en Toon ook wel van mee kunnen praten. Die

hebben het in die paar dagen dat ze hier vertoefd hebben

wel meegemaakt. Ik geloof zeker dat er eerstdaags hier

in de omgeving wel iets zal gebeuren. We zitten er

eigenlijk ook op te wachten dat er maar gauw een eind

aan komt. Jozef en Harry zitten ook nog goed bij hun

boer. Maar ja, je weet wel wat hun dwars zit. Jozef wou

maar dat hij op de Kamp zat, al duurde de oorlog dan

ook nog 10 jaar. En Harry heeft het maar druk met Toon

over voetballen. Ze hebben weer heel wat wedstrijden

onderhanden gehad. Dat zal wel weer komen, maar er

zijn eerst nog andere dingen, die veel zwaarder wegen

dan voetballen. Dat weet  Toon ook wel. Hij heeft ons al

de bijzonderheden uit het noorden verteld en hij zal daar

ook wel al het nieuws van hier vertellen, want alles

opschrijven gaat ook niet, en daarbij Wilmy is ook hier

geweest en het is nog steeds hetzelfde als toen zij hier

was. Ik zit weer helemaal in het boerenvak. Ik heb het

wel wat in de rug gehad, maar dat is er al uit. Zeg

Wilmy, slapen kan ik nu goed alleen in dat bed, de hele

nacht, aan één stuk door. Met de zoute pap gaat het nu

een beetje beter. De directeur van Bergen zit hier ook in

de buurt. Zijn adres is: P.J.Stevens, p/a Familie Olming

Kof, D5, Eibergen (G). Dat is de buurman van de fami-

lie waar Piet Jenneskens zit. Piet is dezer dagen weer bij

hem op bezoek geweest. Hij is het zo moe hier en de tijd

valt hem zo lang. Hoe kan het anders. Zo gaan we weer

op Pasen aan. Ons plan om met Pasen weer thuis te zijn,

zal waarschijnlijk wel niet doorgaan. We hopen en bid-

den maar om uitkomst. Pater Canutus is verhuisd. Het is

te hopen dat hij een goed kosthuis gevonden heeft. Het

is mooi dat jullie vader bisschop in de buurt hebben zit-

ten. Hij zit nu wel midden tussen zijn vluchtelingen.

Moeder, als u jarig bent, van de jongens uit Gelderland;

veel gelukwensen en ook een gebed voor behouden

terugkeer en spoedig weerzien. Oma ook proficiat en

nog vele jaren wensen de beide jongens. We vergeten u

niet in het gebed. Denk ook een beetje aan ons. Aan alle

huisgenoten vele groeten, houd je goed en blijf gezond.

Tot in Limburg…? Van Jan, Jozef en Harry

H. ten Elshof E 43 Neede

Ook de groeten van de gebr. Kessels en familie Henning

in ten Elshof (Toon zal de rest wel vertellen) 

Brief 4 (brief van Harry Daemen nadat hij terug is)

Well, 25-4-1945

Lieve moeder en familie,

9 april ben ik en Fried thuisgekomen na een vlotte reis

met veel hindernissen. Maar we hadden overal geluk en

ja daar moet je het van hebben, waarover later meer.

Thuis ziet het er niet mooi uit, want de beste kamer en

de halve gang is uitgebrand tot boven aan de pannen.

Maar erger is dat de kelder is uitgebrand. Het is niets

meer dan as. Binnen in de keuken zijn de muren zwart

van de rook. De molen hebben ze van het dak laten

springen en ligt op de binnenplaats. Op het dak natuur-

lijk alle pannen kapot. De kapel en de twee bomen heb-

ben ze ook laten springen. Niets als de muren staan er

nog. Ook de kisten met goed hebben ze gevonden en

geplunderd. Hier is werk in overvloed, opruimen, tuin

spitten, dak dicht leggen enz. Ik ben bij Kessels in de

kost en we zitten  hier met een stuk of wat. Ons fornuis

heb ik in de bunker gevonden en naar huis gebracht.

Naar Sevenum ben ik ook geweest. Frans en Jozef had-

den ze opgepikt en waren nog in Duitsland. Ik heb daar

4 kippen meegebracht, want die hadden ze nog groten-

deels mogen houden, maar het vee en de paarden waren

ze ook allemaal kwijt. Hier in Well zitten op het ogen-

blik ongeveer 50 mensen en er komen er iedere dag bij.

Ik hoop dat jullie allemaal spoedig naar Limburg kunnen

komen. Ontvang verder allemaal de groeten van mij en

Fried en een spoedig weerzien. Harry

P.S. Kunnen jullie het lezen. Ik heb een zeer slecht pot-

lood waar ik mee schrijf. Pen en inkt heb ik niet.
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3.2 Correspondentie van de 

gemeente
In de oorlogsperiode was er weinig gemeentecorrespon-

dentie. De gemeenteraad werd door de Duitsers ontbon-

den. In de gemeente Bergen fungeerde (wethouder)

Weijs uit Siebengewald als contactpersoon en de rest

werd geregeld door de Orts-Kommandanten. Bij con-

flictsituaties hielp Weijs alle mensen uit de gemeente,

maar dat gaf soms ook de indruk dat hij met de Duitsers

meeheulde.

In het begin moesten de gemeenten meewerken aan

Duitse publicaties (zie nota: Belooning), maar omdat

velen dit niet meer accepteerden werden ze ontbonden.

Verslag van de laatste

gemeentevergadering

voor de ontbinding.
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Brief van de burgemeester na de oorlog aan de HARK waarin hij stelt dat de gemeente wel erg zwaar

getroffen is en onmiddelijk geholpen moet worden
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Brief van de burgemeester aan de minister waarin hij erover klaagt dat men de weggehaalde spullen maar

moeilijk terug kan krijgen.
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Burgemeester Douven is op 12

nov. 1951 overleden. 

De Rotary Club uit Glencoe

betuigt met deze brief hun

medeleven.

Bericht aan de de v.m. voorzit-

ter van de Rotary Club uit

Glencoe, dat hij door Koningin

benoemd is toe Ridder in de

Orde van Oranje- Nassau.

(In 1947 had de gemeente 70

kisten van 100 kg aan spullen

ervan gekregen) 
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Zoals uit dit bericht moge blijken ging het gewone leven

in de eerste oorlogsjaren gewoon door(dgbl 29 juli

1940)

3.3  Brieven van de familie 

Vullings

Van de  familie Vullings zijn ook nog een aantal

brieven bekend uit de oorlogsperiode.

Moeder Vullings en dochter Bernadet waren op 12 okt.

1944 gewond geraakt en lagen in eerste instantie  in het

ziekenhuis te Venlo.

De kinderen hebben elk een brief geschreven aan hun

moeder en zusje. Daarna was er vanwege de vele bom-

bardementen nauwelijks nog correspondentie mogelijk. 

Ook de familie Vullings is op 12 januari 1945 meegeë-

vacueerd naar Groningen, maar zonder mevr. Vullings

en en haar gewonde dochter, die nog in Venlo verbleven.

Na de bevrijding van Zuid-Limburg zijn ze naar hun

familie aldaar vertrokken.

Na de bevrijding van Groningen op 16 april 1945 heeft

meester Vullings nog weer enkele brieven verstuurd.

Alle brieven van de kinderen, meester Vullings, Piet

Verdijk en Huub Holla* aan mevr. Vullings, Wim

Janssen aan Frans Vink zijn in te zien op de web-site

van Geert Vullings.  

* Huub Holla is op 9 november 1944 onder een Duitse

auto geraakt. Als hij ook in Venlo in het ziekenhuis ligt

vraagt hij om wat brood aan mevr. Vullings.

Peel en

Maas 

9-10- 1943

Peel en

Maas 

5-2- 1944

Maas en

Niersbode 

8-9- 1945

Maas en

Niersbode 

1-12- 1945

Maas en

Niersbode 

2-3- 1946
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Reclame voor de gasgenerator en het radioprogramma in 1940 (Dagblad 6 sept.1940)
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De interviews die door Jacques Haumann afgeno-

men zijn, vonden plaats aan de hand van onder-

staande vragenlijst.

1 Mobilisatie/ Grenswacht in Well

2 Wat gebeurde er op 10 mei 1940

3 Dagelijkse leven tijdens de "stille"periode mei

1940 tot september 1944

4 Persoonsbewijs / Bonnen/ Strooibiljetten

5 Ervaringen met: Inkwartiering/ onderduikers/

piloten/ ondergrondse/ controleurs/ NSB-ers

6 Granatenperiode okt. 1944 tot de evacuatie in

jan. 1945 

7 Slachtoffers/ gewonden

8 Evacuatieverhaal

9 Bevrijdingsfeest in het noorden

10 Terugtocht van de evacuatie

11 Thuiskomst/ algehele toestand 

12 Bevrijdingsfeest in Well

13 Belevenissen 1e jaar na de thuiskomst

14 Wederopbouw/ bouwvakkers

15 Herstelplan/ spaarboekje

16 HARK ( kleding en meubilair)/ adoptie Glencoe 

17 Mijnopruiming in Well

18 Oorlogs-/ Bevrijdingsliedjes

Mia Arts

10 mei 1940

Ik was juf aan de school in Bergen en

daar in pension. Mijn zus Mien dito,

maar dan in Afferden. We hadden afge-

sproken; als er oorlog komt gaan we

direct naar huis, anders raken we elkan-

der waarschijnlijk kwijt.

Ik hoorde vliegtuigen en keek door het raam bij Zeegers

en ze zeiden dat het oorlog was. De Duitsers waren om

4 uur 's nachts al bij Niesen. Ik ging met de fiets naar

Well. De Duitsers die mij onderweg zagen zeiden: Was

ein schönes Mädel! Maar ik riep tegen hen: Jullie rot-

moffen, en dan kwam er geen reactie meer.

Thuis zaten mijn zussen, Jo en Nelly in de kelder; ons

huis stond achter het kerkhof. We zijn ook weggevlucht

voor het mogelijke oorlogsgeweld in Well naar het bos-

gebied bij Thei de Riet. Mien, die later uit Afferden

gefietst kwam wist te vertellen dat de Duitsers al lang

bij Gennep de brug veroverd hadden en dat een groot

gebied aan de andere kant van de Maas omsingeld was.

We zijn toen weer naar huis teruggegaan. Er zijn de hele

dag wel Duitsers in Well geweest, maar er is nauwelijks

geschoten. Ik had voor de inval vaak gedanst met een

Duitser uit Weeze die bij de grensdouane was. Met

Pinksteren stond hij in een prachtig officierspak aan de

kerk in Well om mij af te halen. Ik keek bewust com-

pleet langs hem heen. Van de soldaten die in Well aan-

kwamen waren er veel bekende mensen uit Wemb,

Weeze en Kevelaer.

Stille periode

Er waren wel wat Duitsers in Well, maar ze deden niks

bijzonders. We, Elly Schreurs, Miep Koppers, ons Nel

en ik,  hockeyden met onderduikers. Ik was er ook niet

bang voor. Er waren weinig belevenissen in oorlogsver-

band, maar er werd veel over gepraat. Ook in conferen-

tie aan het Moleneind met Jacob Krebbers, Grad Wijers,

Toon Vink. We hebben geen last gehad van de NSB-ers.

Met Nel Sprenkels, NSB-er, gingen we in discussie. Het

was niet te begrijpen dat zij met de Duitsers omging,

werkte op het vliegveld in Venlo, terwijl ze ook nog

bijna non geweest was.

In Bergen op school heb ik wel een keer wat te doen

gehad met de NSB. Er zaten kinderen van de NSB-

familie B. in de klas en die zaten vol met luizen. Ik heb

ze toen bij elkaar gezet zodat de luizen"bij elkaar"ble-

ven. Komt er een Duitser in de klas mij vertellen dat ik

ze uit elkaar moet zetten. Ik zei: Ik zet ze niet bij elkaar

omdat de ouders NSB-er zijn maar omdat ze luizen heb-

ben en thuis niet schoon gewassen worden en nu:

"Raus". Hij droop abrupt en mooi af. 

We hebben ook een onderduiker gehad. Het was een

pastoor die samengewerkt had met pastoor Vullings uit

Grubbenvorst die geliquideerd is. Ik heb nog onwetend

wapens voor hem in een koffer over de Maas gebracht

die ik bij Tax moest afleveren. Ik ben, toen ik er achteraf

achter kwam, nog wel kwaad op hem geweest dat hij mij

zo'n groot risico had laten lopen.

Sept. 1944

In sept. waren er de luchtlandingen in Eindhoven.. We

dachten, nou zal het snel voorbij /bevrijd zijn, maar ik

heb Toon (Kortooms) vanaf toen 1 jaar niet meer gezien.

We kregen inkwartiering. Jo was er erg handig in als ze

er om kwamen vragen. We hebben alleen nog maar een

heel, heel klein kamertje. Laten we nou een kleine

Feldwebel krijgen. Het was een aardige man, apotheker

uit Mönchen-Gladbach.

Op 12 okt. werd  de veerpont gebombardeerd. Ze werd

niet geraakt, maar veel Wellse huizen wel. Ook het onze

was half kapot, o.a. de grote kamer. We zaten in de kel-

der en konden er gelukkig nog goed uit. De buurman

kwam direct aanrennen en riep: Leven jullie nog? We

zijn toen verhuisd naar het huis/ kelder van Dr van

Bracht.

We hadden eten in overvloed, veel vlees ingemaakt in de

tonnen. We zaten soms wel met 30 man in deze kelder.

Evacuatie

In november hebben we een schijn-evacuatie meege-

maakt. Het was hoog water in Well. Pastoor Reiné sliep

ook bij van Bracht in de kelder en had een aantal flessen

4 Interviews
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miswijn bij zich. “Drink op, drink op”, zei hij, “anders

drinken de moffen hem op en die gun ik dat niet”. Wij

flink gepimpeld. Ik heb nog zitten slapen tegen een

muur van de Wellse Hut. 's Avonds mochten we weer

terug.

In januari moesten we naar Weeze en er lag een dik pak

sneeuw. Bijna alle mensen sliepen in de houtloods van

Geenen. Wij hebben die nacht bij een dokter geslapen.

's Nachts ging de sneeuw van het dak schuiven en wij

dachten in eerste instantie dat het een bombardement

was. Daags erna moesten we om 16.00 uur met een goe-

derentrein mee. Een neef van ons uit Hülm had ons nog

boter en stro gebracht. I.v.m. dreigende bombardemen-

ten ging de trein ook af en toe weer een eindje terug. We

wisten niet waar we naar toe gingen. We zaten in een

treinstel dat compleet afgesloten was. We stikten bijna

en dat veroorzaakte nog veel consternatie. Maar het is

toch goed afgelopen. Later zei een Grüne Polizist dat we

naar Holland gingen en via Groenlo naar Groningen. De

pastoor gaf ons nog een keer de H. Communie en zei:

Jullie zien eruit als in de stal van Bethlehem.

We kwamen om 16.00 uur aan in Groningen. Het was

zondag en de mensen liepen er in een bontjas. Wat een

schrille tegenstelling met ons. Vies en smerig waren we,

3 maanden in de kelder geleefd, nauwelijks gewassen en

dan nog 24 uur in een goederentrein met stro. In

Groningen wisten we niet wat we zagen.

Ik vroeg aan een Duitse Polizist of we vrij waren om te

gaan en staan waar we wilden. Ja zei hij.

Nou had ik op kostschool ook 2 katholieke vriendinnen

gehad uit Groningen, waarvan 1 een boekhandel had. Er

naar toe voor onderdak. Dat was goed, maar wat zien

jullie er vies en smerig uit. We konden er een bad nemen

en werden bij hun familie ondergebracht.

Dr. van Bracht zei; Ik ga liever naar een dikke boer! Hij

trof het echter zeer slecht.

Daags erna moesten we naar Grootegast. We kwamen bij

een notaris en een dokter. Er waren daar 4 doktoren.

Mien kende er eentje van, die assistent geweest was bij

haar op kostschool in Mook. Ze had hem als dokter

gehad. Pater Arts en Mien en ik werden bij hem onder-

gebracht en de rest van de familie kwam elders. Enkele

oudere mensen wilden zelf geen evacués bij hen in huis,

maar ze stelden hun huis ter beschikking en zij gingen

naar hun familie.

We hebben het er zeer goed gehad en kregen heel veel

bezoek. Soms wel 30 man per dag. Dr. van Bracht was

inmiddels ook bij hen ingetrokken met zijn 3 kinderen.

Zij sliepen op zolder in een bedkast, maar het huis was

heel gehorig en je kon vanuit boven met de mensen

beneden praten. Jo zei: Mien, hier komen we nooit meer

uit.

Aan eten geen gebrek. We woonden naast een boer,

tegenover een bakker en iets verderop was de slager. We

breiden ontzettend veel. Ik heb minstens 35 truien

gebreid. Daar kregen we dan bonnen voor. We hebben

nog geen ei zwart gekocht. Met Pasen volop eieren en

oliebollen. Jo regelde het allemaal.

Bevrijding in Grootegast

In mijn dagboek heb ik rond die tijd veel gelogen.

Vandaag hoorde ik dit en daags erna bleek het weer niet

waar te zijn. In Groningen hoorde ik ook dat Toon naar

Engeland was als cultureel leider. Er zaten veel "rooien"

en NSB-ers in het noorden, maar daar hebben wij geen

last van gehad.

Wel werd er een onderwijzer opgepakt die anonieme

brieven naar de NSB-ers gestuurd had: de verrader. 

Op de bevrijdingsdag heb ik wel flink gehuild van alle

emoties en ellende.

Er kwam een Canadees op een motor bij ons thuis. Nel

vloog hem om de hals van blijdschap. Frans zei: in de

omliggende dorpen hebben ze nog geen Canadees

gezien. Daags erna kwam hij met zijn chef en een jeep

en we reden naar Opende en Kornhof. Een vrouw die

aardappelen voor de deur zat te schillen in de "slup"van

haar schort vloog overeind van verbazing en alles viel

op de grond. Overal een enorme ontvangst en staande

ovaties. Om 9 uur kwamen we weer thuis en werden we

door de harmonie en een spreker gehuldigd. De tranen

rolden de Canadees over de wangen. Dat moest mijn

moeder nou eens zien en meemaken: zei hij.

Terugtocht

We zijn teruggegaan met de fiets. De 1e dag tot

Hoogeveen. De 2e dag tot Borculo en geslapen bij een

grote boer en 's morgens pannenkoeken gekregen.

We kwamen aan de Rijn, maar hadden geen bewijs voor

een overtocht. We troffen in het café de veerman van de

veerpont. Hij regelde het met de militairen.

Ik had mijn fietsband kapot. Broekmans uit Well zei: Als

jij zorgt dat ik over de Rijn mag, dan maak ik jouw

band. Ik naar de soldaten: geregeld. Wij gingen vlak bij

Lobith over de Rijn, niet bij Millingen.

Toen we over de Rijn waren zagen we de ellende. Wilde

katten, overal troep en kapotte huizen. We vroegen ons

toen wel af; wat gaan we eigenlijk in Well nog doen? Er

kwam een vrachtwagen langs en we mochten mee: ik

breng jullie net zover als ik nog benzine heb. We hebben

gezongen tot in Afferden want daar was de benzine op.

We kwamen 's avonds aan in Well. Dr. van Bracht hoor-

de ons en we zijn meteen naar ons kapotte huis wezen

kijken, wat er nog van over was. Met elk stukje wat we

nog van onze huisraad vonden waren we hartstikke blij.

Het was rond Pinksteren.

Thuis

We zijn gaan inwonen bij Koppers, de slager. We kregen

al direct redelijk wat spullen van de HARK, werd gere-

geld vanuit Bergen bij Joep Schelbergen.

Ik had Toon al een jaar niet meer gezien en we hadden

afgesproken dat we direct na de oorlog zouden trouwen.

Dat gebeurde ook en een oudere familie uit Deurne

moest van de burgemeester hun beste kamer afstaan;

hetgeen helemaal niet van harte ging. Later bleken ze

nog familie te zijn en toen we na 3 maanden verhuisden

naar een groot herenhuis, midden in Deurne, hebben ze

nog gehuild, zo erg vonden ze het.

Opgetekend door Jacques Haumann.



149

Vader, Moeder, Fien en Huub bij de oude Mevr.

Noordhof, die niet zo gecharmeerd was van die vluchte-

lingen. Zij ging daarom zelf bij haar familie wonen.

Vader heeft nog een tijdje bij een timmerman, dhr.

Soldaat gewerkt.

Mia en ik kregen bij een garagebedrijf, de familie

Reitsema onderdak. Zij hadden ook twee dochters, waar-

van de één piano en de ander viool speelde. We hebben

daar héél veel gezongen en kennen het Gronings volks-

lied nu nog van buiten.

Toen ook in Grijpskerk de oorlog merkbaar werd kropen

we daar bij het geluid van vliegtuigen onder de tafel tot

grote verbazing van ons gastgezin. Zij hadden van schui-

len nog nooit gehoord!

HARK of een andere hulpinstantie.

Een mooi wit bloesje met mooi borduursel is een van de

dingen ik mij kan herinneren. We kregen het via Triena,

de huishoudster van Pastoor Reiné. Mia Jacobs, van

Sjang, had precies hetzelfde. We waren er apetrots op.

Verder mocht ik op een woensdagmiddag een manteltje

komen passen bij Zuster Remacla. Ik was er heel mooi

mee.

Inkwartiering

Na de oorlog was er woningschaarste en wij kregen

inwoning van de familie Schraven: Jan, Nellie en doch-

ter Elly. Wat later begonnen zij met de groentewinkel in

onze gang. De haringtonnen stonden bij ons in de veran-

da. Dat herinner ik mij goed.

De kijkdagen na de oorlog.

Iedere familie moest toen alles wat geen eigendom was

aan de straat zetten. In de Grotestraat vond ik mijn

Eerste Communiebeeldje terug, omdat vader er mijn

naam Nelly onder had geschreven. Je kon niet zo maar

zeggen" "Dat is van mij!"

Je moest het als het ware bewijzen.

Onze naaimachine, een Singer kregen we terug omdat

we door een schroefje aan de onderkant konden bewij-

zen dat ze ons bezit was. En ze heeft het nog lang goed

gedaan.

Jammer, dat al die dingen die vlak na de evacuatie nog

in ons huis en onze winkel stonden foetsie bleven.

Vaders broer uit Venlo had nadat Duitsers en Engelsen

weg waren alles nog intact aangetroffen. Een onbeheerd

huis is blijkbaar ook doelwit voor ....

Opgetekend door Mia Coppers- Ummenthum

Nelly Coppers 

Enkele herinneringen aan de oor-

log.

Toen de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak was ik nog geen

6 jaar,  te jong om je alles te herinneren. Toch zijn

bepaalde gebeurtenissen uit de oorlogsjaren mij heel

goed bijgebleven.

B.v. het leven in de kelder eind 1944.

Behalve ons eigen gezin verbleef ook de familie Soethof

in onze kelder: Jan, zijn vrouw, dochter Hanny en een

zekere Mientje Adema. Onze kelder was nl. droog, ter-

wijl bij anderen het water in de kelder stond.

In de kelder was alleen boven aan de trap een raam en

om toch nog een andere vluchtweg te hebben kapte

vader een keldergat erbij. 

Het bericht dat onze kelder droog was en droog bleef

drong ook door bij de Duitse soldaten, waarvan er al

langer een aantal bij ons ingekwartierd waren. Onze kel-

der werd " gevorderd ". Dat wij er toen emmers water in

gooiden om het tegendeel van waterdicht te bewijzen,

mocht niet baten. Onze hele familie verhuisde toen met

enkele matrassen naar de kelder van koster Frans

Coppers, de broer van vader. Hier sliepen we op een

soort vlotten boven het water.

Aan de dood ontsnapt

Aan de dood ontsnapt ben ik de dag dat ik bij bakker

Tinneveld in de Coöperatie mik ging halen. Ik liep door

de Pastoorstraat naar de bakkerij. Iedereen vluchtte daar

juist de kelder in en moeder Tinneveld riep mij toe:

"Kòm now denneke", maar ik bleef verstijfd van schrik

boven aan de trap staan. Een bom had een grote krater

geslagen op de plek waar ik juist gelopen had.

Het kappen van de bomen

Als wegversperring kapten de Duitsers alle bomen in de

Hoenderstraat en Kasteellaan.

Na de oorlog mocht vader de stronken die waren blijven

staan tot aan de grond afzagen. Elektrische zagen waren

er in die dagen niet en wij als kinderen hielpen mee: aan

iedere kant van de zaag een lang touw en maar trekken!

Een verschrikkelijk karwei, maar hout is nu eenmaal

belangrijk voor een timmerman.

Vaders timmerwerkplaats  tegenover Sjang Jacobs was

vernield en de eerste tijd moest hij werken in de open-

lucht onder een soort rond golfplatendak, wat wij "huu-

ting" noemden.

De evacuatie.

Ons gezin kwam uiteindelijk in Grijpskerk terecht.
Uit het Dgbld 6 jan. 1941
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Aan het woord is Ai Hebben.
Geb.1938 

Ware gebeurtenissen uit de oorlog, die

ik zelf als 6-7 jarige heb meegemaakt

en die ik mij nog goed kan herinneren:

Het was in het jaar 1944.

Niet iedere nacht, maar toch verschillende keren per

week moesten we de nacht doorbrengen in de schuilkel-

der, die door de buurt gemaakt was.

Als 's nachts de honderden bommenwerpers overkwa-

men, moesten we snel die schuilplaats in. De vliegtuigen

gingen in Duitsland bombarderen en af en toe viel er

wel eens een bom te vroeg, die overigens niet voor ons

bedoeld was.

Wat het eten betreft: melk gingen we halen bij de

boeren op de Halve Maan. Ik heb de hele oorlog geen

honger geleden.

Ook aan vlees hadden we geen gebrek. Hoe we daar aan

kwamen heeft onze Pap me na de oorlog verteld.

Hij kocht ergens een jonge geit. Toen ik na enkele maan-

den in de stal kwam, was de geit weg. "Die is wegge-

lopen", zeiden mijn ouders. Ik zocht de hele dag, maar

geen geit te vinden.

Maar toen ik onder het deksel van de grote braadpan had

gekeken, die op het fornuis stond, wist ik waar de geit

gebleven was!

Daar had ik nou helemaal niet aan gedacht.

Er werd weer een geit gekocht, die natuurlijk ook weer

weg liep.

Van de Duitse soldaten kregen we ook vaak eten, want

achter ons huis stond een grote auto met veldkeukens en

die hadden vaak eten over.

De boosdoener

Ons halve huis was trouwens in Duitse handen, want er

was een kantoor ingericht.

Wat die Duitse auto betreft: daar hebben we nog een

heel probleem mee gehad. Ik vond het een heel mooie

auto, maar op een dag stond de accu van die auto op de

grond ernaast. Ik dacht bij mezelf:"Een auto zonder accu

kan niet rijden"

Ik heb toen de accu op mijn kinderkruiwagen geladen en

ben er een stuk het bos mee ingereden. Toen heb ik een

bijl in de schuur gehaald en de accu kapot geslagen.

Ik dacht" " Die auto laten ze nu staan tot na de oorlog,

die is van ons."

Maar toen begon het probleem; iedereen in de buurt

werd verdacht van sabotage, alleen aan mij werd niet

gedacht.

Totdat ik zelf heb opgebiecht, hoe het gegaan is. Welke

straf ik heb gehad, weet ik niet meer.

Na de oorlog hebben we er nog over kunnen lachen.

De voettocht naar Duitsland.

Op 7 januari 1945 begon voor mij de evacuatie, de lange

voettocht naar Drente.Samen met ons hele gezin en de

hele buurt moesten we vertrekken, waar naar toe wist

niemand.

Het was koud en er lag een dik pak sneeuw.

De eerste etappe ging over de Wezerweg naar Weeze,

waar we de eerste nacht geslapen hebben in de houtza-

gerijen van Geenen.

De volgende dag ging het weer verder. Te voet naar

Goch, naar Kleve, 's Heerenberg, Doetinchem, Borculo

en Goor.

Hier zijn we, meen ik enkele dagen bij particulieren

ondergebracht.

Wij waren bij een smid, de familie Tijding en daar had-

den we het heel goed.

Na een tijd ging de reis weer verder, iedere dag zo'n 15

km. lopen, naar Nijverdal, Ommen, Hoogeveen en

Beilen.

Meestal sliepen we in scholen.

In Beilen werd ons gezin gesplitst, ik werd alleen op een

boerenkar gezet en kwam in Spier terecht. De rest van

de familie kwam ook in Spier, alleen een paar km. van

mij vandaan.

Ik heb het heel goed getroffen bij de familie Hummel, er

werd goed voor mij gezorgd. Iedere morgen kreeg ik

mijn "plakkie stoet" (boterhammen) en slapen moest ik

in de bedkast.

We zijn in Beilen geweest van 8 maart tot 20 mei 1945

Bevrijding

We hebben in Beilen de bevrijding meegemaakt,

Amerikaanse parachutisten hebben die streek bevrijd.

Maar voor het zover was werd er op een dag flink

geschoten. We moesten in de kamer op de grond gaan

liggen. De ruiten werden aan diggelen geschoten en

kogelgaten zaten in de deuren van de bedkast.

Het schieten heeft enkele uren geduurd en toen konden

we naar buiten gaan.

Daar zagen we de Amerikaanse bevrijders. Ik kreeg van

die soldaten het eerste witte brood van mijn leven en

ook chocolade.

De oorlog was voor ons voorbij, maar het duurde nog

een tijdje, voordat we terug konden naar huis.

Terugtocht

Op en dag was het zover: we werden met vrachtwagens

opgehaald.

Die zaten propvol en zo gingen we richting Limburg.

Onderweg, ergens tussen Arnhem en Nijmegen reden we

Nadje de Riet voorbij. Die was enkele dagen eerder al te

voet met de kruiwagen vertrokken. Ze vroegen hem of

hij mee wilde rijden.

"Nee," zei Nadje, " dat laeste stukske loeëp ik ók nog."

Dat was nog ca. 50 km.

Toen we de grens van Limburg bereikten begon iedereen

het Limburgse volkslied te zingen: Waar in 't bronsgroen

eikenhout....
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Dat hoorde ik toen voor de eerste keer in mijn leven.

Het was een natte, sombere avond toen we in de

Bosserhei aankwamen en iedereen was benieuwd hoe

we de huizen zouden aantreffen.

We hadden nl. onderweg al zoveel kapotgeschoten hui-

zen gezien!

Maar alles stond nog overeind. Wel waren alle deuren

uit ons huis verdwenen en we hebben dan ook de eerste

nacht bij Opa en Oma van Soest geslapen. Hun huis was

nog redelijk bewoonbaar.

De volgende dagen werden de bunkers opgezocht die de

Duitse soldaten gegraven hadden en daar werden ook

onze deuren en verdere huisraad terug gevonden. Daar

hadden ze hun bunkers geriefelijk mee gemaakt.

Langzaam kwam alles weer op gang. Ik moest na

een tijdje naar school, de eerste weken was dat in het

klooster, want de school waren ze nog aan het opknap-

pen.

We kwamen ook meteen op de 2e klas, alhoewel we

maar een paar dagen op de eerste klas gezeten hadden,

in september 1944.

Die maand werd de school nl. gesloten vanwege oor-

logsgevaar.

Ja ...en zo ben ik heelhuids door de oorlog gerold.

Interview opgetekend door Mia Ummenthum-Coppers

Albert Thijssen 

Door oorlogsgeweld verloren Jöp Thijssen en zijn vrouw

Maria Hekrenz hun beide zoontjes Albert en Sraarke.

Tijdens het spelen buiten (de fam. Thijssen woonde in

die tijd op de Grote Waaij), verongelukten zij met de

beide broertjes Deckers, Hayke en Pietje.

Dat was precies op de verjaardag van Sraarke, op 24

juni 1944.

Moeder Thijssen was op de fiets naar Wellerlooi om

daar bij de boerderij van Hermans kersen te kopen. Ze

wilde de kinderen trakteren op kersenpannenkoek.

Op de terugweg naar huis hoorde zij de verschrikkelijke

boodschap, dat er kinderen verongelukt waren bij De

Grote Waaij. Hoe kon dat gebeuren?

Achter de boerderij, waar toen eikenstruikjes stonden lag

een tankmijn, waar de kinderen niet mochten komen.

Spelenderwijs kwamen ze toch op de plek, die voor twee

families zo noodlottig werd: 3 kinderen op slag dood.

Sraarke Thijssen is nog met de vrachtwagen van Grad

Wijers naar het ziekenhuis vervoerd, maar ook hij

bezweek aan zijn verwondingen.

Leed in twee gezinnen en in het hele Knikkerdorp en

Well.

In november 1945 werd er nog een zoontje geboren, dat

weer Albert genoemd werd.

Jöp en Maria Thijssen, die na hun huwelijk eerst bij de

schuur van Jan Raaijmakers aan de grens gewoond had-

den, woonden tot Albert (Appie) ongeveer 6 jaar was op

de Grote Waaij. 

De "schop" die Jöp daar had gemaakt van munitiekisten

werd bij de verhuizing in zijn geheel meegenomen naar

het nieuwe huis aan de Wezerweg.Dat gebeurde door

Hen Peters op een grote aanhanger achter de oude

Bedfort van het Wellsmeer.

Iedereen hielp iedereen!

In het Wellsmeer had de familie Thijssen  ook Engelsen

in de kost, zoals zoveel families in het dorp. En b.v.

Kerstmis werd samen gevierd en ook Oud op Nieuw.

Interview opgetekend door Mia Ummenthum-Coppers

De zomertijd werd in 1940 in Nederland ingevoerd zoals

die al in Dld van toepassing was. (Dgbld 2 okt. 1940)
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De tweede keer op weg naar Weeze.

Het was zondag 2 januari en er lag sneeuw. Via Café

Klein Amsterdam (Rutten) ging het richting "Schaopen

Tinus" en van daar uit binnendoor richting grens.

Ik had, zo vertelt Kai, een volle kruiwagen met o.a. " 'n

mojje scheenk van oons vêrke". In de "Herrlichkeit"

(straat in Weeze) hebben we geslapen in de fabriek van

Geenen en moesten donderdags om 1 uur ' s middags op

het station zijn, waar de veewagens al klaar stonden om

ons te vervoeren.

Voor iedere wagen werden 50 personen afgeteld. Mijn

neef Nöl van Elsen en ik konden niet meer bij ons eigen

gezin en kwamen in een heel andere wagon terecht met

onze hond.

In 's Heerenberg, waar de trein stopte hebben wij van

alle wagens de deuren open gemaakt. Overal kwam een

verschrikkelijke "kwalm" uit van al die op elkaar gepak-

te mensen.

Na de sanitaire stop op en naast de rails en sommigen

door een gat in de wagonvloer ging het verder via

Zwolle naar Groningen.

Eén nacht slapen in het stro in de Korenbeurs en toen

per schip naar Grootegast. Vandaar uit naar Doesem.

Maar ik werd niet samen met mijn ouders onderge-

bracht.

Naar huis.

Eindelijk konden we na de bevrijding weer terug naar

huis. Op een dinsdagmorgen gingen we met 15 personen

per fiets op harde banden op weg. 's Morgens om 6 uur.

's Avonds kwamen we in Zwolle aan en sliepen in een

grote schuur bij een stier. Géén rustige nacht!

De volgende dag kwamen we tot Mook, waar de weg

helemaal versperd was door dood vee, munitiekisten

enz, enz.

Op vrijdagmorgen waren we eindelijk thuis.

Vader en Moeder waren met de vrachtwagen met Chris

Wijers gereisd. Zo goed en zo kwaad als het ging werd

het huis bewoonbaar gemaakt, maar de eerste nacht slie-

pen we bij van Soest. Ons paard was al voor de evacua-

tie gevorderd, maar de kar die we ingegraven hadden

was er nog.

Dankbaar dat we het er heelhuids vanaf  hadden

gebracht gingen we ons leven weer opbouwen.

Interview opgetekend door Mia Ummenthum-Coppers

Kai Roosen

Het is oorlog als Kai Roosen op de Coöperatieve

Zuivelfabriek St. Anthonius in Bergen werkt, oftewel op

de Melkfabriek, zoals ze in onze regio genoemd wordt.

Hen Roosen, de vader van Kai, heeft daar zelfs 67 jaar

melk "gevare". En oorlog of geen oorlog: de melk moest

bij de boeren opgehaald worden, zolang het mogelijk

was. In de periode dat je tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 

' s morgens niet op straat mocht komen, mocht Kai dat

wel om zijn werk te kunnen doen. Daar was een extra

Ausweis voor.

Dat melk varen ging met paard en wagen, 2 keer per dag

en 's winters 1 maal. Daar moest hij om 4 uur ' s mor-

gens voor opstaan en dan per fiets of te voet naar

Wellerlooi, want daar begon de route, die verder ook

Well omvatte. Iedere boer had zijn eigen nummer. De

melktuiten werden in de fabriek “omgeschud” maar

eerst werden door de" melkschöppers" monsters geno-

men om de melk op het vetgehalte te testen, verder

gewogen zodat ieder uitbetaald kreeg naar waarde en

hoeveelheid. De lege tuiten moesten weer terug voor de

volgende levering.

Overigens waren er slechts enkele boeren die méér dan

1 of 2 koeien hadden.

Ook in de oorlog ging het melk leveren zolang mogelijk

door.

Lijstje met de nog bekende melktuitnummers:

Thomas Festen         63

Sjang van Aerssen    64

Kersten Bert            87

Karel Martens          88

Karel Rijk               89

Rutten               90

Jan Groenen            91

Frits Koppes            94

Piet Luijpers            95

Lei Bovee                96

Thei Hofmans          97

Vrouw Koenen         98

103

Grad Derckx           104

“Weg”, lekkere zelf gebakken mik.

Net als veel mensen bakte ook Kai's zuster Jaan, die

getrouwd was met Karel Mulders, zelf mik. Kai ging die

dan met de kruiwagen halen. Op een van die tochtjes

kwamen er "vliegers" over en Kai rende als een haas

naar huis, naar de kelder.

Toen hij de mik later wilde ophalen, was die natuurlijk

spoorloos.
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hebben, maar we hadden geen kaars meer om de fles op

te warmen.

Er zat één soldaat bij ons in de wagon, die het slot kapot

schoot, toen de trein stilstond. Eindelijk kregen we weer

lucht.

In Groningen aangekomen, werden we naar de

Harmoniezaal gebracht, waar overal stro lag. Hier werd

ons gezin uit elkaar gehaald: Nel en ik kwamen bij een

boer, die bij de Ondergrondse was, de Familie Bolt in

Aduard.

En vader, moeder, Roos en Franske bij een andere boer,

de familie Jivema.

Bij boer Bolt was vaak razzia van de N.S.B., maar de

boer was 's nachts nooit thuis, altijd weg.

Er waren daar ook nog twee onderduikers, maar die heb-

ben ze nooit gevonden.

Toen Limburg bevrijd was is vader met een hele groep

op fietsen met "volbanden" van Groningen naar Well

gefietst. Thuis lag het dak er half af en alles was weg.

Eén geluk had hij: hij hoorde dat zijn koe bij Laarakker

in de wei liep. Hij kon ze herkennen aan een hoorn, die

steeds in het oog groeide.

Toen wij 4 weken later met de vrachtwagen van Chris

Wijers terugkwamen, hadden wij dus melk, maar anders

ook niks.

Interview opgetekend door Mia Ummenthum-Coppers

Cella Dura vertelt:

Op 10 mei hadden we thuis in het Knikkerdorp bezoek

van Wiel Klabbers, toen er een grote bommenwerper

overkwam.

" Duitsland valt Nederland aan," zei mijn vader tegen

Wiel.

De dagen daarna werd het steeds drukker rond ons huis.

We moesten zelfs een kamer afstaan aan enkele hoge

Pieten van de Duitsers. Op ons erf stond een keukenwa-

gen en 6 kanonnen.

Wij sliepen 's nacht in een diepe bunker, want er vielen

steeds bommen: bij Heijnen waren drie grote gaten en

ook viel er een bom bij het huis van Broekmans.

De soldaten gingen ' s nachts met de paarden naar de

Maas om over te steken. Ze hadden de paardenvoeten

omwikkeld met iets, dat het lawaai tegen moest gaan.

Op een dag moesten de boeren, die een paard en kar

hadden, zich melden op het plein bij Café Vink. Ze

moesten soldaten en materiaal tussen de bommen en

granaten door naar Velden brengen, want daar wilden de

Duitsers oversteken.

Gelukkig kwam iedereen weer heelhuids terug.

Als de soldaten honger hadden gingen ze ergens een koe

uit de wei jatten, die dan bij het huis van Heintje Peters

geslacht werd.

De evacuatie herinner ik me ook nog goed.

Het was erg koud en er lag sneeuw. We mochten alleen

wat kleren meenemen. Er stond nog een emmer met eie-

ren in de stal. Vader vroeg of we die mee mochten

nemen, maar de soldaat zei: " 'Raus, ' raus!"

Toen draaide vader zich om en gooide de eieren in de

bak bij de varkens. De Duitser werd kwaad en riep:"

'Raus,' raus of ik schiet."

Toen vertrokken we naar Weeze. Vader mocht paard en

kar meenemen, dus hoefden wij niet te lopen. Omdat we

juist een varken geslacht hadden pakte moeder de kin-

derwagen vol vlees en worst.

Onderweg hebben we de familie Baltussen opgepikt.

In Weeze moesten we één nacht slapen in een houtfa-

briek, waar ze ook klompen maakten.

De volgende dag moesten we naar het station. Vader

mocht paard en kar niet meenemen in de trein, terwijl

het toch maar veewagens waren. Vader huilde verschrik-

kelijk, maar de Duitsers hadden geen medelijden. Hij

kreeg toen wel een sigaret.

Wij werden in een vleeswagen, een soort koelwagen

gestopt, waar we door gebrek aan zuurstof bijna stikten.

Gertje Baltussen, pas enkele maanden oud moest de fles
Havermout; te verkrijgen met een medisch attest(Peel en

Maas 19 juli 1941)
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Drika Mulders
(Woonde op de Halve Maan)

10 mei 1940

Het was mooi weer. Niet veel van de Duitsers gezien.

Wel kwam het Moleneind de hele dag naar ons toe:

Laarakker, Vink, Vullings. Zij moesten weg omdat de

Duitsers veel “geschiet” verwachtten van over de Maas.

Vrouw Laarakker (woonde dicht bij de Grote Waay)

ging tweemaal te voet terug overdag omdat ze bang was

dat de Duitsers hun vlees weg zouden halen.

's Avonds mochten ze weer terug.

Stille periode tot medio 1944

Eten genoeg en men slachtte zelf. Wel moest men steeds

zuiniger aan doen met kruidenierswaren; o.a. suiker,

zout.

Als men gedorst had moest men het koren snel verber-

gen voor evt. controleurs.

Peter Haumann maalde stiekem voor de hele buurt.

Medio 1944- medio 1945

Er was zeer vaak een verschrikkelijk granaatvuur. Men

had geen oorlogservaring en handelde  achteraf gezien

ongelofelijk simpel. Men dacht dat buiten alles veiliger

was. Men maakte een bunker wat alleen maar een gat

was. Men deed de kleren in een kist en stopte die onder

de schansenhoop. Enige tijd later werden de schansen

door de Duitsers gebruikt om tegen het huis te stapelen

en zodoende het huis te beveiligen. En de kist kwam

bloot te staan. 

Ook kwamen de Duitsers de mannen ophalen om voor

hen te werken. De broers Drikus en Wim hielden zich

dan schuil op Wijenbergs ontginning of kropen onder het

hooi: Die Männer sind weg.

Er stond een grote kanon op Cox ontginning die telefo-

nisch in contact stond met de uitkijkpost bij huize

Daemen op de Kamp.

Er lagen bij Mulders veel militairen ingekwartierd, de

kamer lag helemaal vol en als men naar het toilet op de

stal moest, moest men over hen heen stappen. Ook had

men vanaf medio oktober nog Afferdse evacués. 

Evacuatie

6 jan.1945 om vijf uur 's avonds kwam er bericht om te

evacueren. Pater Canutus, vrouw Daemen en dochter

Wilmy zaten aan de koffie in de kelder en gingen direct

naar huis.

Men had niets om op te laden, alleen een fiets. De krui-

wagen zat onder de koemest en kon men niet gebruiken.

Op naar Klein A'dam en van daaruit naar Weeze. Ze

kwamen er om ca. 2 uur ‘s nachts aan en hebben gesla-

pen in de houtloods van Geenen. Er lag veel sneeuw en

het was erg glad. Van daaruit naar Goch - Kleve (en daar

een nacht geslapen). Verder via Emmerich naar

Nederland ('s Heerenberg). Piet Lemmen (van de Kamp)

was chauffeur bij Geenen en bracht ouden van dagen

naar de Hollandse grens. 

Met kar en paard was er vervoer naar Ruurlo waar men

een nacht geslapen heeft. Onderweg naar Borculo kreeg

ze een boterham van de voerman: wat was die lekker. In

Borculo aangekomen ging men langs de deur voor brood

en aardappelen. Zo af en toe kreeg men wat. Op naar

Geesteren en ze kwamen uiteindelijk terecht in

Gelzelaar bij een onderwijzer. Moeder werd er ernstig

ziek na 15 jan. De onderwijzer zei: “Je hoeft niet verder

te gaan, blijf maar hier”. We bleven bij deze protestante

onderwijzer die ons op zondag, voor hen een 100% rust-

dag, alle vrijheid gunde.

Bevrijding 1945

De mensen liepen naar de weg om te gaan kijken en

zagen dat de Duitse soldaten nog probeerden weg te

komen en door de greppels slopen.

Terugtocht

Einde mei werd men opgehaald met een vrachtwagen en

was men weer thuis.

Het huis wel helemaal kapot en alles was weg. Geen

kast of stoel meer. Van de varkenstallen waren alle hou-

ten bakken, kleppen en deuren weg, gebruikt om te sto-

ken.

Wederopbouw

Men moest de schade opgeven aan de gemeente en

kreeg een vergoeding. Aannemer Ponjee uit Aijen voer-

de bij hen de herstelwerkzaamheden uit.

Een tijdllang na de bevrijding waren er geregeld dans-

avonden op het kasteel met de Engelse soldaten.

NSB

Maen H. en in het huis van Math. Rothoff woonde er

ook een. Daar werden bijeenkomsten georganiseerd en

vertelden de NSB-ers over alle goede zaken van de

Duitsers. De bezoekers kregen een bijdrage voor hun

aanwezigheid. Drikka is er eenmaal naar toe geweest,

maar vond het maar irreële verhalen.

HARK

Het HARK-gebeuren werd geregeld door Thissen, “de

post” en Kooter. Het enigste wat ze ervan gekregen heb-

ben was een schaal en een paardendeken. Het leek wel

of het goede spul naar bekenden en familie ging.

Opgetekend door Jacques Haumann
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Elly Schreurs 

10 mei 1940

Het was mooi weer. De Duitsers kwamen te voet door

Well in 2 rijen: L en R van de straat.

Pietje de veldwachter ging ze tegemoet met de revolver.

De Duitsers zeiden: Maar Pietje wat makte méj now?

En namen hem de revolver af en toen was Well veroverd

en de overgave geregeld.

Ze gingen langs de Maas liggen en hadden de opdracht

niet als eerste te schieten. Aan de overkant zaten de NL-

ers in de loopgraven. Fien Drissen van het Veerhuis gaf

hun tekens dat er Duitsers achter de Wellse kerkmuur

van het kerkhof lagen, want die hadden nog niets in de

gaten. Toen ze het signaal begrepen kregen ze opdracht

van hun officier om over de weg in gelid terug te trek-

ken. De Duitsers zeiden: We hadden ze allen neer kun-

nen maaien, terwijl ze ook nog eens loopgraven hadden

naar het achterland die ze hadden kunnen benutten.

Later kreeg Fien het aan de stok met de Duitsers die

toch in de gaten gekregen hadden dat zij de NL-soldaten

getipt/ gewaarschuwd had. 

We moesten die dag evacueren in opdracht van de

Hollandse militairen i.v.m. het te verwachten gevecht

met NL soldaten aan de overkant van de Maas. We had-

den een nicht uit Venlo thuis omdat moeder had gezegd

dat het in Venlo veel gevaarlijker was dan in Well.

We liepen met de kinderwagen over de Kasteellaan en

kwamen de Duitsers al tegen. Moeder dacht dat het NL

soldaten waren en zei tegen hen: Is de Pruus al over de

grens? Stil moeder; en de Duitsers lachten wat, want er

waren veel bekenden bij uit de grensstreek. Een Duitse

soldaat riep nog tegen mevr. Vrede (die op het kasteel

werkte): Blijf maar zitten, er gebeurt niets en wij komen

zo dadelijk koffie drinken; zet de koffie maar vast op.

Wij moesten naar Jenneskens op de Kamp  's Avonds

gingen we weer terug. 

Er is in Well geen schot gelost en de Duitsers trokken

met de veerpont over de Maas.

Daags erna doet vader de voordeur open en er komt net

een Duitse officier langs en zegt: Guten Morgen,

Meister. Vader klapt de deur dicht, is helemaal over zijn

toeren, want hij dacht dat de Duitser hem op een of

andere manier een poets wilde bakken.

Als er Duitsers over de straat kwamen en als je dan aan

het raam stond vroegen ze: Gehst du mit spazieren?

Niks d'r van, zei  moeder dan. We moesten dan meteen

weg aan het raam.

Na een paar dagen ging het gewone leven weer verder.

Stille periode

In die tijd was er van alles tekort en was bijna alles op

de bon. We gingen graan halen bij Nijsen en boter bij

Peter Haumann Het graan moest dan in het donker naar

de molenaar gebracht worden via een sluipweg langs de

Rode Beek om het te malen.

Ze werden een keer aangehouden langs de Rijksweg

door de marechaussee (die op hun hand waren) en zei-

den: Fiets nou maar via een binnenweg anders kom je

dadelijk een controleur (van de Crisiscontroledienst)

tegen en krijg je een proces. De zak viel geregeld van de

fiets op de hobbelige weg. Vader zei: Waar bleven jullie

toch? Ben maar blij dat we er zijn, voor hetzelfde geld

zaten we nu in het cachot.

Vlees werd aan de andere kant van de Maas gehaald bij

een boer die hiervoor geen geld wou, maar alleen maar

spullen wou ruilen.

We werden ook een keer aangehouden toen we vlees

opgehaald hadden. Wat hebben jullie in die doos zitten.

Een half varken! Dat zal wel, maar dan fietsten jullie

hier niet zo op deze weg. We werden niet gecontroleerd. 

Inkwartiering hebben we ook verschillende keren

gehad. Ook een keer zei moeder: Nou die kamer kun je

hebben, maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen

dat er pas iemand gestorven is aan "Schwindsucht". Het

hoefde niet meer en hij ging naar de kapelanie aan de

overkant en vertelde daar dat het toch wel verschrikke-

lijk was bij de Hauptlehrer. Wat is daar dan aan de hand?

Ja, das Kind dass gestorben ist an Schwindsucht. O, ja,

ja, dat vinden wij ook. Zegt die Duitser: Und die Frau

sieht auch nicht gesund mehr aus?  Ja, dat denk ik ook.

Men loog dat het barstte als het je beter uitkwam. Het

hoorde gewoon bij het dagelijkse leven.

Bij Smitsboer hadden ze een raspaard en ze waren bang

dat het bij hen weggehaald zou worden en werd bij hen

in de achterkamer gestald. 

Men kwam ook voor inkwartiering. Zegt de soldaat:

Herr Leutnant brauchen sie ein Pferd? Nein. Toen moest

het paard natuurlijk meteen weer weg want het was toen

bekend dat zij een paard gestald hadden.

Een keer kregen ze bij Schreurs een Arzt ingekwartierd

in de achterkamer met heel veel koffers en tassen. De

burgemeester was toen al bij hen ondergedoken. Samen

met moeder keken ze vanuit de donkere tussenkamer via

het sleutelgat wat hij allemaal bij zich had. Zo hadden ze

ook gezien dat hij een doos had met parfums en eau de

Cologne. Ze maakten een flesje leeg en vulden het met

thee. Vader was bang dat hij er achter zou komen toen

ze het hem vertelden. Stel dat hij het flesje afgeeft bij de

Wellse mevrouw V. die hem welgevallig is. Die zal dit

niet pikken en dan heeft hij meteen in de gaten dat de

verwisseling bij ons gebeurd is. Daags erna is de zaak

weer hersteld. De burgemeester haalde ook altijd van die

heerlijke sigaren bij hem weg. De Arzt is zeer lang bij

ons in huis geweest en moest op een dag weg. Alles

werd ingepakt en naar buiten gesjouwd. Enkele uren

later stond hij weer voor de deur. De soldaat zegt nog:

Warum einfach wenn es umstandich geht. Hij wou ook

perse een sleutel van het huis hebben, maar die wou

moeder hem niet geven; omdat de burgemeester bij hen

ondergedoken zat. Ik maak altijd voor je open, dag en

nacht; zei moeder.
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Het onderduikgebeuren met de burgemeester was een

hele onderneming. Hij sliep boven R. van de trap op een

kamer en wij L. ervan. We waren met een touw verbon-

den, ieder aan een been. Als er gebeld werd dan stond

hij op, ging naar zijn schuilplaats in de kelder en moest

een van ons in zijn bed kruipen zodat het beslapen was

bij controle. Een warm onbeslapen bed: onderduiker

in huis! Dit hele ritueel werd diverse malen van tevoren

geoefend. Moeder zei dan wel eens: Je kunt het aan de

molen horen als jullie aan het "verhuizen" zijn.

Zijn schuilplaats was een nis in de kelder die afgedekt

werd door er een schot tegenaan te trekken.

Er was ook een keer een inval en de burgemeester zat

niet in zijn nis. Wer ist dass? Moeder zei: Dass ist mein

Mann. Vader lag, tussen de middag, te slapen in de kel-

der. Hij was aan een kant doof, maar hij hoorde toch iets

toen de deur openging en draaide zich om. Aber das ist

der Hauptlehrer; zei de Duitser. Toen moest het verhaal

omgedraaid worden. Moeder verstond niet goed Duits en

had het niet goed verstaan en niet goed begrepen wat hij

vroeg, maar die man dat was haar oom. De Duitser

accepteerde het verhaal en het liep goed af. 

Thissen de post is ook een tijdje bij hen in huis geweest

met zijn zoontje van 4 jaar. Deze zag natuurlijk de bur-

gemeester en hem werd verteld dat het meneer Janssen

was, maar dat hij dat tegen niemand mocht zeggen. Hij

voelde de geheimhouding goed aan, want toen Douven

een keer een fluitje voor hem gemaakt had en de buur-

man van Pinxteren hem vroeg: Wie heeft dat mooie

fluitje voor jou gemaakt? Zijn stem stokte wel even

…papa, zei hij toen. Als zijn vader vertelde dat hij bij

Schreurs geweest was vroeg hij: Was mijnheer Janssen

er ook? Nee. Hij zal wel in het gat gezeten hebben.

Tijdens de bombardementen sliepen we ook in de kelder.

Er was een verbinding gemaakt met de kelder van

Coppers, de koster. Op een nacht zagen ze een lichtflits

achter op het platte dak. Ja, wat te doen. De koster en

Douven gingen kijken, met de bedoeling als het iemand

was die hen kon verraden hij "kalt gestelt"zou worden.

Moeder ging op de divan staan om alles in de gaten te

houden en zakte er prompt doorheen met een heleboel

lawaai. Nou zal hij er wel tussenuit zijn. Wat een span-

ning!! Even later was de flits er weer. Het bleek een

onschuldig vuurkooltje in de asla te zijn dat telkens even

opnieuw vlam vatte. Het waren toch allemaal enerveren-

de, bange en spannende momenten.

Als ze aan de deur kwamen was het altijd oppassen.

Kwamen ze voor inkwartiering dat moest je veel

mensen in huis hebben en als het een razzia was dan

moest je geen mensen in huis hebben. 

Bij een razzia ging vader snel naar de kelder op bed lig-

gen en hield zich ziek als een oude man. Nou dan moest

de dochter maar mee naar het kasteel om aardappelen te

schillen. Nee, die moest de zieke pa helpen: ik ga wel

mee; zei moeder. De volgende morgen hoefde ze al niet

meer terug te komen; ze vonden het veel interessanter

om jonge meiden voor hen te laten werken.

Ook kwamen ze een keer voor zusje Therèse, die accor-

deon speelde. Ze moest 's avonds naar het kasteel komen

om te spelen. Ik zal het haar zeggen: zei moeder; maar

ze is nu naar Venlo les halen. Ze is " in Venlo blijven

slapen", maar mocht zich natuurlijk een tijdje niet meer

laten zien en de deur niet meer uit.

Ondergrondse Ik zat  bij de distributie en er werden

geregeld bonnen verdonkeremaand.

Ik heb eenmaal een overval op kantoor meegemaakt. Ze

stelden zich altijd op in Ayen voor zo'n overval. Onze

leider, Hr. de Neer, was al een tijd ondergedoken. De

Duitsers kwamen binnen  en moesten de leider hebben

en ik was waarnemend leider. We hadden bewaking van

2 marechaussees, maar in Bergen was nooit iets aan de

hand en dus zaten zij daar gemoedelijk met het colbertje

open. Toen de overvallers binnen vielen deden ze niets. 

Ik kwam van de trap af en  de Duitser zegt nog een keer:

Ich brauch der Leiter! Dass bin ich. Sie, Sie!! Ja, ich. Er

zaten diverse onderduikers/ mensen die zich schuil

moesten houden, o.a. Jan Daemen, die ook een uitbeta-

ling voor hun werk kregen. Ik had het een tijdje gerekt

en toen ze op kantoor boven kwamen waren ze gelukkig

allemaal verdwenen. De Duitsers zeiden dat ze kwamen

kijken of alles goed beveiligd was. Ja; zei ik, met 2

marechaussees. Ja maar die hadden veel te laat gerea-

geerd: was natuurlijk ook zo.

Later toen ik weer les gaf op school heeft de kassier een

keer de koffers met bonnen uit het gemeentehuis

gehaald. Hij moest daarna onderduiken.

Van Grad Wijers die het altijd heel druk had met het

politiek gebeuren aan het Moleneind weet ik nog de vol-

gende anekdote. Hij was jager en had een hond die loops

was en die hij dus goed vast hield om te voorkomen dat

een reu hem dekte. Hij was zo druk aan de praat dat het

intussen toch gebeurde.

Sjang Willems (zoon van een zuster van meester

Schreurs) hun neef, uit Haelen bestreed de NSB-ers en

kwam veel bij hen. Hij had een zender en contact met

Engeland. Hij mocht wel bij hen komen, maar van moe-

der bij hen thuis niet zenden en hij ging daarvoor naar

het bos. Hij zei: de Graf van Stauffenberg (NSB-er uit

Oirsbeek) had ik best neer kunnen schieten toen hij een

keer bij hem geweest was, want je werd helemaal niet

gefouilleerd. Sjang was ook een spion, is naar

Zwitserland geweest, naar Spanje, heeft bij de

Vrijmetselaars ingebroken om te kijken wie op het punt

stond om ingenomen te worden, is naar kampen in

Duitsland geweest, is naakt in een ton van de berg

gerold omdat de Duitsers hem gegevens wilden ontfutse-

len. Hij was een echte avonturier, is in priesterkleren de

stad Leiden uitgevlucht en heeft diverse boekjes

geschreven: O.a. Mijn land in oorlog.

Sjang lag ook een keer, onder een schuilnaam, in het

ziekenhuis te Venray met een mitrailleur onder zijn

matras. Ik moest hem een revolver brengen. Ik kocht net

over de Maas een grote bos rozen (bij Wijnhoven) en

heb daar de revolver ingestopt en ben zo door de Duitse
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linies gegaan. Hij had deze revolver nodig om een verra-

der uit hun groep te liquideren.  

Pilotenhulp Ik haalde ook piloten op in Bergen (soms in

de bossen) en bracht ze naar Well. Ik wist nooit wie ze

bracht (weet ik ook nu nog niet) en aan wie ik ze afle-

verde (1x aan de smid). Ik had daarbij vaak ontzettende

angst. De Smid Krebbers kende geen woord Engels,

maar bracht de piloten vaak via de pont over de Maas.

Ik moest de piloten ook ondervragen, want er konden

ook neppiloten (zelf nooit meegemaakt) bijzitten die

probeerden de vluchtroute uit te zoeken. Dit ging met

een gesprek over koetjes en kalfjes. Aan de toon en als

het gesprek haperde kon je dan constateren of de piloot

echt was.

In Bergen hadden we een keer een foto gemaakt met

enkele piloten. Die piloten werden gesnapt. Samen met

de burgemeester hebben we toen bij de fotograaf moeten

inbreken om het filmpje te achterhalen omdat we bang

waren dat de piloten gingen praten. De burgemeester zei

nog: Hoe kun je nou zo stom zijn om daar mee op de

foto te gaan. Maar ja, ik was nog een  jong ding en

besefte ook niet alles wat ik deed.

Onderduikers In Bergen was een jood ondergedoken

die het risico nam om met de bus mee te gaan en hij

werd verraden. Hij verraadde de boer waar hij onderge-

doken zat. Burgemeester erbij: boer was te stom, had

nooit geweten dat het een jood was enz. Moeder zei

daarna: Nooit een jood in huis: te onbetrouwbaar. 

In het Klooster hadden ze ook een intelligente jood als

onderduiker. 

12 oktober 1944

We hadden grote ramen aan de voorkant met

prachtig zicht op de Maas en de veerpont. We had-

den nog geen bombardement meegemaakt en dach-

ten dat we het bombarderen van de veerpont vanuit

de huiskamer konden volgen!!! Maar daar kwamen

we achter!! Op handen en voeten kropen we de kel-

der in om beschutting te vinden. Maandenlang heb-

ben we in de vuurlinie gewoond. Op het huis 11

voltreffers gekregen terwijl we er nog in woonden. 

12 oktober - Evacuatie

In november is er nog een schijnevacuatie geweest. We

moesten allen het dorp uit en naar de Wellse Hut. De

burgemeester ging ook mee, maar vanaf toen wist eenie-

der dat hij bij ons ondergedoken zat. 's Avonds konden

we weer terug. Men zei dat deze actie was om de

Duitsers de gelegenheid te geven om te plunderen als

compensatie voor het loon dat ze een tijdlang niet meer

gekregen hadden. Wij waren niets kwijt want alle spul-

len (geld, sieraden, aandelen enz.) hadden we in een gat,

afgedekt met een tegel, in de kelder verstopt. In zo'n

zelfde gat, een  meter ernaast, bij koster Coppers, zat het

kerkengoud (kelken en dergelijke) verstopt. Moeder is 's

avonds naar het Klooster geweest om te vragen of de

burgemeester er een dag of 3 kon onderduiken. Nee, zei

de hoofdzuster, daar waag ik de zusters niet aan. En ik

dan met mijn gezin? Dat moet je zelf weten. Het was

weer extra spannend, maar de burgemeester werd niet

verraden. Er was al een prijs op de burgemeester gezet

en er is zelfs een keer in de bossen op hem geschoten

omdat men dacht dat hij het was. Hij kwam alleen achter

buiten op de plaats.

Enkele dagen nadat het Klooster geweigerd had de bur-

gemeester bij hen te laten onderduiken is er een bom op

gevallen. Dat is de straf zei men toen.

Ze weigerden in het begin ook de tuin ter beschikking te

stellen voor het begraven van de Wellse mensen.

Begraven op het kerkhof was te gevaarlijk.

Bij een begrafenis van iemand naar het kerkhof moest

men 3x onderweg vluchten en het lijk op de straat laten

staan want de Engelsen schoten op alles wat bewoog.

Vanaf toen durfden de nonnen niet meer te weigeren. Ze

wilden dat eigenlijk niet omdat ze op de grond waar

iemand begraven had gelegen er zoveel jaren niets meer

geplant mocht worden. 

Tijdens de terugtocht van de Duitsers kwamen ze ook

nog om inkwartiering. Aber noch sind wir die Sieger. Ze

haalden nog van alles weg wat mee naar Duitsland ging.

We leefden in die tijd in een kleine wereld en hadden het

ontzettend druk met onszelf.

Dan kwam het water, alles uit de kelder, dan granaten en

de matrassen er weer in op stellages en daar op slapen.

Dan kwamen ze voor inkwartiering, dan weer voor

arbeidskrachten. Ik ben eens begonnen om een trui te

breien, maar die heb ik maar half afgebreid:geen tijd, zo

druk hadden we het.

We hadden de kamer achter de kapelanie volgepakt met

spullen omdat we dachten dat het een veilige plek was.

Niet dus: alle spullen zijn middels een voltreffer vernie-

tigd, incl. het grote lievelingsschilderij van moeder (

O.L.Vr. met kindje Jezus op de arm). Als kind zeiden

wij: God zij dank, nou hoeven we dat grote lastige ding

niet meer te versjouwen.

Daags voordat de kerktoren kapotgeschoten is heeft een

Duitser nog prachtig op het kerkorgel gespeeld. 

Evacuatie

Overtocht. Daags voor de evacuatie is burgemeester

Douven om 8 uur de Maas overgestoken. Hij waar-

schuwde de Engelsen niet te snel te gaan schieten omdat

er mogelijk nog meer mensen over zouden komen.

Mevr. Douven was in september naar het zuiden gegaan

toen de burgemeester onderdook.

Om 10 uur 's avonds zijn wij met z’n tienen, Martin

Drissen met  Andrea, Fien en Nelly Drissen, Miep

Koppers, vader en moeder, Therèse, Schauwers en ik

overgestoken met een lekke boot tussen 2 mitrailleur-

posten in. Daags erna, was inmiddels bekend, moest het

hele dorp, via Duitsland naar Groningen geëvacueerd

worden. Wij konden dit niet riskeren omdat we bang

waren voor verraad waardoor vader dood geschoten zou

worden omdat hij de gezochte burgemeester verborgen

gehouden had. Dit was al riskant geworden toen men de

burgemeester gezien had bij de schijnevacuatie. De boot

lag bij van Bracht, moest eerst over de straat gedragen

worden en de prikkeldraad moest doorgeknipt worden
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door de jongens van van Pinxteren en Martin Drissen

(veerman). We waren goed en wel bezig komt er een

Duitse patrouille langs. We hebben een half uur bij Nelly

Drissen onder de tafel gezeten. De jongens van van

Pinxteren mochten toen niet meer helpen van hun ouders

vanwege het grote risico. Enfin we hebben de boot in

het water gesleept. De koffers moesten we achterlaten

omdat de boot lek was. Halfweg de Maas vloog er een

troep eenden op en we knepen hem enorm. Martin

Drissen zei nog: Als ze gaan schieten en ze raken je,

geef dan geen kik anders zijn wij er allemaal geweest.

Miep Koppers lag voor in de boot en riep haar recent

gestorven moeder aan: Mamma, mamma, help ons toch.

Aan de overkant moesten we tegen een gladde bevroren

helling op. Moeder kon dit niet zo goed en gleed diverse

malen weer naar beneden. Het duurde een hele tijd.

Eenmaal boven moesten we door het weiland met mij-

nen lopen. Martin Drissen ging voorop door de sneeuw

en wij moesten in zijn voetstappen lopen. Als ik opge-

blazen word, worden jullie dit in ieder geval niet: zei hij.

We kwamen aan de weg en er stonden allemaal witte

gedaanten (Engelsen in witte overalls). In Wanssum kre-

gen we het heerlijke Engelse witbrood. De volgende dag

gingen we naar Servaas, daarna naar Tilburg waar we

ontsmet werden. Dit gebeurde met een lange buis die ze

tussen je kleren staken en er dan een bepaald spul mee

spoten. Haar zusje dacht dat ze de spuit in je lichaam

staken en schreeuwde in eerste instantie alles bij elkaar.

Vader en moeder werden ondergebracht bij de secretaris

van de gemeente en dat was niet zo'n goed adres.

Therèse en ik zaten bij een bakker en dat was een goed

adres. Alles was opgelegd en het in huis nemen van eva-

cués ging niet op vrijwillige basis. Wij hebben later met

onze ouders geruild. We hadden in eerste instantie niets

anders meer dan wat we aan hadden. Ik was dan ook

hartstikke blij met een oude jurk die ik ergens gekregen

heb. Van Tilburg zijn we naar Oss gegaan naar een broer

van mijn vader (Sjang Schreurs). Weer een tijd later ben

ik naar Mook gegaan.

Terugtocht

Alles in Well was kapot. Ons huis had 9 voltreffers

gehad toen we er nog in woonden. De kelder was volge-

lopen omdat we niet hadden kunnen pompen. We heb-

ben de meubels uit de kelder in de tuin laten drogen. Ze

waren naderhand niets meer waard.

Wij waren vroeg terug in Well, 4 à 5 burgers waren er

toen nog maar. 

De Engelsen hadden zaal Walaria in gebruik en alle

kerkbeelden op straat gezet. Dat vonden we toch wel

jammer en hebben die bij ons in huis gezet. We vroegen

de Engelsen om te helpen want we zijn toch vrienden

van jullie. Maar nee hoor, daar was geen sprake van.

In den beginne dachten de Engelsen die in Well waren

dat ze nl. op Duits gebied waren. Alles ten oosten van de

Maas was voor hen Duits. Weer anderen dachten dat de

Maas de Rijn was. Jullie zijn toch Duitsers. Nee, wij zijn

Nederlanders. Dit is toch de Rijn. Nee, dit is de Maas. 

Toen ze het eenmaal wisten was alles koek en ei. We

kregen van alles van hen; schapenvlees, chocola, sigaret-

ten, enz. Overigens zorgde de HARK ook voor voedsel.

Van poeder werd van alles gemaakt. Later toen we in het

Klooster naar de H.Mis gingen stonden de Engelsen in

de rij om ons er door te laten. 

Zoals gezegd, we kregen van alles van hen. Ze vroegen

een keer: Wil je een piano hebben? Ze wilden mij de

piano van dr. Van Bracht brengen, die hoefden we niet.

Als ze met spullen van over de grens aankwamen dan

namen we ze wel aan (een deken aangenomen).

Ik heb de Engelse officieren nog Duitse les gegeven

zodat ze zich daar enigszins verstaanbaar konden maken.

Bij de Wellse Hut is kort na de oorlog een keer een

vreugdevuur gehouden waarbij allerhande meubels die

ze in Duitsland opgehaald hadden, aangestookt werden. 

Wederopbouw

Het registratiebureau voor de wederopbouw was bij

Karel Janssen. Je kon daar opgeven wat er kapot was.

Hier kun je opgeven dat het professorisch gemaakt

wordt: zei de ambtenaar i.p.v. provisorisch. 

HARK
Ik regelde ook het HARK- gebeuren mee over de diverse dor-

pen. Sommige dingen moesten betaald worden. Ik regel-

de als waarnemend leider het financiële gedeelte van de

dorpen Mook t/m Wellerlooi. Met een geldkistje van

Siebengewald naar Well en dat ging de hele weg: trrrt,

trrrt. In Mook stond een keer een hele rij en daar kenden

ze mij niet. Ik kwam eraan, liep langs de rij: Nee, nee

megje, achter aansluiten! Nou ik moet jullie te woord

staan, hoor. Ik was nog maar 18/19 jaar met pijpekrullen

en zag er dus nog uit als een kind. 

Vanaf dat we weggegaan zijn op 11 jan. 1945 hadden we

geen salaris meer gekregen. Eenmaal terug kregen we

het met terugwerkende kracht.

Ons eigen geld was weggehaald uit het gat in de kelder.

Het gat ernaast met de kerkspullen was onaangeroerd.

De enigsten die dat wisten van de 2 gaten, toen we op 11

jan. vertrokken, was de familie Coppers en wij.

Opgetekend door Jacques Haumann

De Engelsen in sneeuwpakken zoals de groep die op 11

jan. 1945 aantrof toen zij de overtocht over de Maas

naar het vrije westen riskeerden.
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Gert Valckx
(Woonde op de Halve Maan)

10 mei 1940

We konden horen dat men de bomen langs de

Weezerweg liet springen. Daags erna zijn we gaan kij-

ken. Enkele dagen na 10 mei reden er tanks, wagens en

jeeps over de Rijksweg richting Nijmegen. 

Niemand wist wat er zoal ging gebeuren. Iedereen was

een beetje bang, wij hadden niks en de Duitsers liepen

met zo'n geweer rond.

Stille periode tot medio 1944

Piloten: Er kwamen zo af en toe ook Engelse en Franse

piloten aanlopen. Ze bleven maar 1à 2 nachten en had-

den altijd een briefje bij zich waar ze naar toe moesten:

Naar de pastoor van Geijsteren (die later door de

Duitsers gefusilleerd is). Dat briefje hadden ze altijd in

hun mond en als de nood aan de man kwam dan slikten

ze het door.

Een van de piloten heeft verteld dat hij vanuit Keulen tot

in Weeze onder de trein had gehangen. 

Onderduikers: We hebben in juli/ aug. 1944 een onder-

duiker in huis gehad. Frans van Vegchel uit Boxtel.

Ergens ver familie. Enige tijd later, toen de gaarkeuken

bij ons gestationeerd was, is hij naar Sjang van Vegchel

gegaan. Later naar Sprunken, van daaruit naar Vousten

op de Sintelenberg en van daaruit over de Maas naar

Overloon (bevrijd gebied) gevlucht. Hij na de oorlog

nog timmerman geweest bij de Aannemers Combinatie

en weer later getrouwd met Door Lemmen (van de

Kamp) en naar Australië geëmigreerd. Het was een type

dat nergens bang voor was. (zie ook verhaal Frans van

Aerssen)

Controleurs: Frans Josten uit Bergen moest geslacht vee

komen stempelen. Maar als hij een stukje vlees kreeg

sloeg hij alle stempels er zonder pardon op.

Vanuit Venlo kwam een zekere Bert Vos (fam. van Grad

en Nöl Luypers) geregeld langs en bleef dan enkele

nachten met zijn rapsmolentje. Met dit machientje werd

dan rapsolie gemaakt. Dit gebeurde dan in een kippen-

kooi die van binnen geheel volgepakt was met stro en

met een pijp naar een glazen dakpan zodat hij wat licht

had.

Rapszaad hadden we voldoende want we waren ver-

plicht voor de Duitsers raps te verbouwen. Wij hadden

elk jaar wel een ha. 

Geregeld werd er ham (scheenk) en eigengemaakte boter

verkocht. Het “kennen” gebeurde in een melktuit waarin

met een stamper op en neer gegaan werd. Later deden

we het kennen in een wasmachine (de vooroorlogse uit-

voering).

Schinck uit Arcen en Korsten uit Velden waren contro-

leurs en zeker niet de makkelijkste.

Actie Bouman: was voor de kleine boeren. Als ze een

Flip Boeser
(Tegenwoordig woonachtig te Kerkrade)

De vader van Flip was in 1940 bij de politie in Venlo.

Hij was bij de groep die de Venlose brug moest laten

springen. Op een gegeven moment, het was 10 mei

1940, zat hij in de kazemat aan de Blerickse kant van de

Maas. Er kwamen soldaten over de spoorbrug. Hij wist

zeker dat het Duitse soldaten waren omdat deze herken-

baar waren aan de laarzen die korter waren dan die van

de Hollandse. Om de brug te laten springen moest men

een gesloten kastje openen. Helaas was er op dat

moment geen sleutel om het mechanisme in werking te

stellen want die lag bij de hogere legerleiding en die was

niet bereikbaar. Boeser heeft toen het kastje kapotgesla-

gen met zijn geweer en de "springknop" omgedraaid en

de brug was vernield.

Toen de Duitsers enige tijd later goed en wel over de

Maas waren werden zij gevangengenomen en werden

enkele dagen na de overgave van NL weer vrijgelaten. 

Boeser werd overgeplaatst naar Well en werd er mare-

chaussee in de Wellse kazerne. Samen met Agteres en

Woltjer, die bij de NSB was.

Flip weet niets van de inlevering van de radio's in 1943

en waar die gebleven zijn. Nog wel dat er eentje achter-

gehouden is zodat het Moleneind naar radio Oranje kon

luisteren.

Bij een razzia kruipt Boeser snel in bed. Zijn vrouw zegt

tegen de Duitsers dat hij erg veel pijn heeft van spit. De

Duitsers begrijpen het verkeerd en denken dat hij een

(granaat)splinter ( Splitter in het Duits) in de rug gekre-

gen heeft.

De familie heeft ook een hele tijd in de schuilkelder

geleefd waar een kachel in stond. Op een nacht worden

ze ziek, misselijk en overgeven. In die tijd werd soms

gestookt in een ruimte zonder afvoer/ schoorsteen. Later

bleek dat ze bijna vergiftigd waren door koolmonoxide. 

De kazerne heeft in die tijd enkele voltreffers gehad.

Opgetekend door Jacques Haumann
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spreekbeurt bijwoonden kregen ze fl. 2,50. Maen H.

moest ook een spreekbeurt houden. Er werd een tafel

neergezet, bij Piet Rutten op het voetbalveld van Erica,

waar hij op ging staan, maar "spreken" kon hij helemaal

niet. De arme boeren gingen alleen maar voor het geld.

Arbeidskamp: Deze hebben het Broek nog opgehoogd

met kiepwagens en zand dat uit de berg bij Hannes

Luijpers gehaald werd. Hen T. had de leiding van de

groep.

Bonnen: Wekelijks kwam een vrouw uit Nijmegen

etensbonnen ophalen en we kregen er sigarettenbonnen

voor terug.

Communicatie: De eerste jaren moest elke 14 dagen het

melkgeld opgehaald worden bij de melkfabriek in Venlo.

Dat duurde een uur met de tram en de "opa"-boertjes

troffen dan allemaal andere boeren uit Arcen, Velden en

de regio Venlo. Men was dus vrij goed op de hoogte van

wat er allemaal in de tijd in de regio gebeurde. 

Sept.1944

Waarschijnlijk nog in aug. was er de organisatie Todt

(bruine uniformen +rode band). Die moesten loopgraven

en schuttersputjes graven. Later moesten wij enkele

malen met kar en paard 's avonds naar het Arbeidskamp

voor het geval dat ze naar Duitsland gebracht moesten

worden.

Market Garden: Op 14 sept. was het Market Garden.

Het was een klaarlichte zondagmiddag. Het was van ons

uit te zien en het zag zwart van de parachutisten.

Medio sept. kwam bij ons op de schuur de gaarkeuken te

staan, een keukenwagen die uit Frankrijk kwam. Er

werd ook het benodigde vee geslacht. Er stonden balen

suiker van 100 kilo, zowel fijne suiker alsook klontjes

(waarvan wij natuurlijk er zo voor en na wegpikten).

Het koken wat bij ons gebeurde, was voor de soldaten

van over de Maas. Elke avond, als het donker was, ging

ik met paard en kar  en 10 soldaten naar het kapelletje

achter Daemen aan de Maas. Van daar uit werd met een

kleine handkar en kruiwagen het eten naar een vlot

gebracht, dat gemaakt was van biervaten van brouwer

Koppers, en door ca. 4 soldaten over de Maas werd

geroeid.

Met de Duitse soldaten die in ons huis lagen hadden we

een normale verhouding. Bij de genoemde 4 was ook

een boer uit Lobberich. Hij zei: Wenn der Krieg vorbei

ist  komm ich wieder nach Well. Hij is er echter nooit

geweest (gesneuveld?).

Hij kwam ook geregeld in Maashees en zag daar ploeg-

scharen hangen in de smidse van Smits. "Tinus (mijn

vader), soll ich Ihnen ein paar mitbringen.”  Nee, zei

Tinus, laat die scharen maar mooi hangen, we hoeven

toch niet meer te ploegen!

Dit gebeurde tot de beschieting van het kasteel

Geijsteren. 's Middags kon je op de Halve Maan horen

dat de Engelsen in het Duits omriepen dat de Duitsers

zich moesten overgeven. 's Nachts begon het bombarde-

ment. Toen ik 's morgens  de 2 paarden wilde gaan voe-

ren lagen op de vloer in de schuur diverse zwaar gewon-

de Duitsers. Met een arm of been af, bebloede gezichten

en een enorm gekerm van de pijn. Soldaten waarvan het

bovenstuk van de arm of been afgebonden was met een

stuk touw. Vreselijk, met al dat bloed erbij, dat blijft

je voor eeuwig bij. Enkelen werden opgehaald in een

RK wagen maar de meesten werden met 3 in een jeep

gelegd en naar het ziekenhuis in Kevelaer gebracht.

Bij ons waren ze ook een keer een koe aan het slachten.

Ze hadden ze levend op een ladder hangen en mepten

met een aks tegen de kop van de koe. Toen ik dit zag zei

ik: Wat een beulenwerk! Een Duitser grijpt zijn geweer

en schreeuwt tegen mij: Laufen sie. Ik zo hard als ik kon

er van door met de schrik in de benen.

Piet Krebbers bakte nog roggebrood. Thei van de Holl

(Kessels) en ik gingen dit ophalen. We hadden al het

nodige gezien en waren niet bang uit gevallen. We had-

den 8 broden in zo'n dunne bonenzakjes bij ons. Bij Frits

Koppes hing een grote brief op een boom dat je daar

niet meer mocht komen (NB: De Engelsen zagen je daar

lopen vanaf de andere kant van de Maas). Wij hadden de

brief niet gezien en de vrouw van Piet Luijpers die ons

zag lopen was in rep en roer. Zorg dat je snel over die

berg uit het zicht komt;: zei ze. Even daarna volgde een

trommelvuur en wij hebben in een rabat (greppel in het

srtuikgewas) liggen bibberen van bangigheid. Toen we

weer durfden op te staan zagen we dat diverse struiken

rondom afgerukt waren. Ik kan deze plek, nu midden in

het zwembad, nog exact aanwijzen. We hebben ‘m onbe-

schrijfbaar geknepen. 

We hebben nog een keer zoiets meegemaakt. Piet

Krebbers was gestopt met bakken en we moesten brood

ophalen bij Jan den bekker (Koppes) in Ayen. We liepen

binnendoor door het weiland. Bij Vousten zagen we een

Engelsman  aan de andere kant van de Maas in een

boom zitten. Even later was het weer zover en kregen

we weer de volle lading. Vergeet je nooit meer. De

Engelsen schoten op alles wat ze zagen bewegen of

hoorden. En niet zo kinderachtig maar met een flink

salvo, minimaal 20 a 30 stuks. 

Aan vlees hadden we overigens in die tijd geen gebrek.

Vanaf medio oktober lag Nölleke de Best, slager van

beroep, uit Afferden als evacué bij Verhoeven.

Chris van de EDAH was iemand die voor de de duvel

niet bang was. Zijn familie lag bij Janssen (nu van

Wanroy) geëvacueerd. Hij had nog wat spullen thuis

opgehaald. Als hij onderweg is wordt opeens de silo van

Havens (uitkijktoren voor de Duitsers) beschoten door

de Engelsen. Chris bad nooit, maar toen kon hij het en

hoe, het ene Wees gegroetje na het andere. Hij werd er

later nog vaak mee geplaagd.
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Ons huis ligt met de lengtegevel richting Maas. Op een

dag zagen de Duitsers alle bomen om van een bosje in

de buurt. Vader (Tinus) Valckx is vreselijk kwaad maar

de Duitsers trekken er zich niets van aan. De palen wor-

den tegen de gevel gezet, 5 à 6 lagen dik. Enkele dagen

later bleek het nut van deze "beveiliging". Diverse gra-

naten vielen vlak bij het huis en enkele stammen waren

half door. Als deze bomen niet tegen ons huis gelegen

hadden dan hadden we zeker een granaat(scherven)

binnen gekregen. De kopjes vielen van tafel. 

Bij Drikus Valckx stond een grote Duitse barak i.v.m.

enkele schijnwerpers die er stonden voor het luchtaf-

weer. We (Gert- Jo- Piet Valckx en Kai van Elsen heb-

ben er einde 1944 een keer ingebroken en een paar klei-

nigheden meegenomen o.a. zeep. We waren blijkbaar

gesignaleerd en wachtmeester Boeser kwam ons onder-

vragen en maakte een proces op en we moesten naar het

gerecht in Roermond. Vader- Drikus Valckx en Jacob

van Elsen gingen mee. Eerst in de tram naar Venlo en

van daaruit met de trein (hadden we nog nooit een

gezien) naar Roermond. De uitspraak van de rechter

was: 1 maand de bak in. Terug naar huis stapten we in

de verkeerde trein en kwamen in Weert aan. Het liep met

een sisser af en wij hoefden niet in de bak. NB: Boeser

handelde in opdracht van de Grüne Polizei, maar was

sterk anti-Duits.

NSB: Daar hebben we nooit last van gehad. Biesen

Tontje kende iedereen. Ook is er een NSB-er gestorven

die de pastoor niet op het kerkhof wilde begraven, maar

dit moest later onder dwang. 

Evacuatie

Op 8 aug. 1945 moesten we "Raus". Sjang van Vegchel,

Jan Wijnhoven en Thei Luijpers lagen al een week bij

ons op de veilige betonnen koestal. Thei Luijpers zijn

vrouw was krankzinnig en zijn dochter nog vele malen

erger. Ze zat altijd in een houten kist van 1x1m op een

houtje te bijten. Een van de Duitsers zei tegen Thei: Soll

ich, die dort in die Kiste mal abknallen? Thei huilde

als een klein kind. Het is niet gebeurd. 

Thei Luijpers ging naar boer Peters (Franse boer) en wij

richting Gradus Lucassen waar 2 grote schuilkelders aan

de oostkant tegen een berg gegraven waren. We liepen

met enkele fietsen en kruiwagens over het fietspaadje,

Kaatse pedje, naar Hen Roosen (= nu richting de sluis).

Tante Nel van Hannes Valckx had aan de fiets een tas

vol met suikerklontjes. Opeens een geweldig trommel-

vuur en heel dichtbij sloegen de granaten in. Iedereen

rende voor zijn leven naar de nabijgelegen greppel. Het

water had er in gestaan, was weer gezakt maar bovenin

zat nog het ijs. We zakten door het ijs en stonden/ lagen

in de blubber. Toen we beseften wat er gebeurde begon

tante Stien (Wijnhoven) paniekerig te schreien. Ze was

haar baby Nelleke kwijt geraakt. Ze was met alle

consternatie haar kindje verloren. Tinus is toen even

teruggelopen en heeft de baby, weliswaar in een deken,

uit de sneeuw opgeraapt en is weer terug naar de greppel

gerend. De fiets met klontjes lag om en ze lagen her en

der verspreid. “‘t ging dir hin”, en we hebben enorm

veel geluk gehad want tante Nel had een granaatsplinter

dwars door haar hoed gekregen. 

We zijn vanuit de schuilkelders 's morgens vroeg tegelijk

met de mensen uit het dorp op 12 jan. door de sneeuw

naar Weeze gelopen. Diezelfde dag zijn we om ca 16.00

uur in een veewagon via Wesel naar Winterswijk ver-

voerd. Met zo'n 55 man in een wagon. Ik zat boven op

de fietsen en kon door een luikje naar buiten kijken. In

de trein werd met een kaarsje een kopje melk warm

gemaakt voor het kindje van tante Stien, want die had

door alle consternatie geen moedermelk meer. Ook

moest Bertus Tax onderweg op de pot en zijn behoefte

heb ik nog door dat luikje gekiept. De trein reed met

gedoofde lichten en heeft 2x tussentijds gestopt i.v.m.

luchtalarm. Van Winterswijk gingen we direct door naar

Groningen We sliepen enkele nachten in de

Harmoniezaal. We werden er ontluisd met zo'n hele fijne

kam en met ontsmettingspoeder bespoten.

Ik kwam bij een grote boer (Leuscher) met 45 koeien in

Hoogkerk. Hij woonde aan de voorkant tegen het water

(zonder brug) en voordat je bij hem aan de achterkant

kwam moest je door diverse weilanden. Hij had een

roeiboot en controleurs en NSB-ers zette hij niet over. Er

kwam nooit een Duitser. Hij smokkelde o.a. boter, via

het water als er weer een schipper langs kwam. We zijn

er nog bijna een keer verdronken. Wij hingen aan het

schip om het roeibootje zo dicht mogelijk er tegenaan te

houden. Gooit de schipper 2 grote balen tarwe in de boot

en floep, we hadden niets meer onder onze voeten. Ik

kon niet zwemmen. De schipper trok ons snel op zijn

schip.

Hij dacht dat we schooiersvolk waren, maar we zijn er

nog wel enkele keren geweest. Vooral bij de fam. Ebben

waar vader, moeder en Tiny zaten.

Bevrijdingsfeest

We hebben niet direct een bevrijdingsfeest meegemaakt.

Wel zagen vader en ik enkele dagen van tevoren 2 hoge

Duitse Pieten door Hoogkerk en Groningen fietsen. Alle

Duitse soldaten sprongen stram in de houding om te

groeten. Vader zei: Dat zijn geen Duitse officieren. Ze

hebben de zaak verkend (Ondergrondse?) en daags erna

kwamen de geallieerde tanks door de straten. Tijdens het

uitdelen van de Kwatta en sigaretten valt er een tanksol-

daat dood neer. Beschoten door een scherpschutter in de

Suikerfabriek. Er werd omgeroepen in het Duits dat ze

zich moesten overgeven en 2 vlammenwerpers werden

50 m ervan in de wei geplaatst. Enkelen kwamen uit de

fabriek, maar niet allemaal. De fabriek kreeg toen de

volle laag.

In totaal werden er ca. 8o man krijgsgevangen gemaakt.

Ze moesten alles wat ze hadden inleveren, ook hun
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privé-spullen; horloges, ringen. Moeder ziet dat een

van hen zijn ring laat vallen en er met zijn voet op gaat

staan. Toen ze afgevoerd waren zei moeder tegen mij dat

daar ergens een ring moest liggen. Ik heb deze gouden

ring met een steen erin nog. Er staat geen inscriptie of

initialen in. 

De ca 10 NSB-ers die er in het dorp waren werden kaal

geschoren en enkelen door de ondergrondse doodge-

schoten. 

Terugtocht

Chris Wijers kwam in Hoogkerk met een Engelse

wagen.

Wij (ca 8 man +1 vr.) zijn met de fiets vertrokken. De 1e

dag hebben we gefietst tot Weesp (130 km) en hebben

bij een boer in het varkenshok geslapen. Ik en de andere

jongeren wisten nog niet waar Abraham de mosterd van-

daan haalde maar de ouderen zaten aardig te flikfooien

met de meid en hier was ook een voor priester lerende

Valckx uit Wellerlooi bij. Onderweg aten we soms knol-

len van het land.

Bij Millingen gingen we over de Rijn. De Engelsen had-

den een motorboot met 5 slepen erachteraan. Met 8 man

en wat fietsen in een boot. We hebben onwetend door

een mijnenveld gefietst tot we een vrouw tegenkwamen

die ons terugstuurde. Wij terug over exact hetzelfde pad.

Even later werden we opgepakt door de MP. We

moesten alle papieren/ foto's afgeven. We moesten te

voet door een dorp en zij liepen met een mitrailleur ach-

ter ons. Opeens schiet een MP zijn mitrailleur leeg op

zo'n grote groene (silo)zuurfles. Iedereen schrok zich

kapot en je werd er wel bang van. We werden 1 nacht

vastgehouden en kregen toen al onze spullen weer terug.

(NB: Er was allerhande volk dat de Rijn overstak en

deze contrôle gebeurde om verklede Duitse, NSB-ers en

dergelijke er uit te pikken).

In Arnhem ging mijn (lucht)band kapot en ging het ver-

der op de velling. We hebben gefietst tot Mook, bij het

klooster/ school met dat schip aan de voorkant. Daar

kregen we sigaretten, koffie en eten.

Om ca 16.00 uur waren we thuis. Het was een enorme

troep in huis. Alles van de zolder naar beneden gegooid,

alle deuren eruit. Toch maar enigszins een bed klaarge-

maakt en toen met Gert naar Hannes Valckx gelopen.

Dezelfde rotzooi. Toen ik terugkwam was het bed weer

afgebroken en had er iemand voor het bed zitten schij-

ten. Dit was gebeurd door werkvolk uit Oss dat de muni-

tie moest laden voor de Engelsen en die uit al die onbe-

woonde huizen stalen als de raven.

De deuren er weer zoveel mogelijk in gehangen en

enkele dagen later kwam vader en moeder.

Op de schuur hadden we de dorsmachine met de schud-

der tegen de muur gezet en de wielen op de houten klot-

sen. In de schudder hadden we 2 goeie fietsen gelegd en

die lagen er nog in.

We hadden een paard voor de oorlog dat naar iedereen

beet en hapte. We hadden hem bij de evacuatie in een

kippenkooi gestald met veel stro en hooi en wat water.

Bij terugkomst had hij het overleefd en hij was zo mak

als een lammetje geworden. Hij werd een keer uitge-

leend aan Maen Hendriks en is daar op een mijn

gelopen. 

Ik heb een keer met ca 20 man 15 Canadese paarden

opgehaald in Groningen; deden we 5 dgn over. Ze wer-

den bij Smitsboer verloot.

Melkkoeien kwamen uit Drenthe en veel mensen brach-

ten schapen en kippen mee vanuit hun evacuatieadres.

HARK

Het kleine spul zat bij Thissen de post, het grote bij ome

Herman (Mán Valckx) in de schuur en het kippenhok. Ik

heb nog veel mee gesorteerd. Het goede spul was altijd

weg vóór de loting. Ik zal eerst goed uitkijken voordat ik

geef aan die Goede Doelen acties; ik heb teveel gezien

van wat er aan de strijkstok blijft hangen. 

Er stonden zware eiken kasten bij die de mensen niet

wilden en te zwaar waren om mee te sjouwen op hun

fietskarretje of kruiwagen. Er is later nog spul overge-

bleven en opgestookt.

Eerste jaren na de oorlog

Op de tramlijn stond de munitie hoog opgestapeld. Wij

haalden er de rookbommen weg. Een keer heeft de MP

ons achterna gezeten toen we er zo'n 12 tegelijk aange-

stoken hadden.

We lieten minitrips (voetmijnen) springen en staken pol-

ver, in lange lonten gelegd aan, dat gehaald werd in het

munitiebos op Cox-ontginning. Allemaal Duits spul.

Oorlog spelen en schuilkelders bouwen.

Alles wat we onderweg naar school vonden namen we

mee naar huis. Zo heb ik ook een keer 4 ordners meege-

nomen die uit de kapotte kapokfabriek kwamen. Ik dacht

dat ik wat geweldigs had maar thuis zeiden ze: Wat heb

je nou meegebracht, ze konden er niks mee doen.

Slotzin van Gert:

Ik vertel deze verhalen ook wel eens aan mijn kleinkin-

deren, die geloven  en beseffen het niet allemaal, maar

ja ze hebben ook nog nooit een granaat gezien, laat

staan gehoord en dichtbij horen vallen. Gelukkig maar.

Interview opgetekend door Jacques Haumann
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Hein Brauers schrijft

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. Er

waren wel versperringen aangebracht, zoals prikkeldraad

en tankversperringen, betonnen ringen vanaf één meter

doorsnee en gevuld met beton, met daarin en -op, ijzeren

driehoekige staven. Wij moesten die dag evacueren uit

Well vanwege het oorlogsgevaar in het dorp. Wij zijn bij

Nad. de Riet geweest, 's avonds weer terug.

1944

De oorlog bracht voor de jeugd wat leven in de brouwe-

rij. De Duitsers die in Well rondom het Kasteel lagen,

waren burgers met hun vrachtauto's uit de omgeving van

Weeze en Kevelaer. Voor de jeugd was dit natuurlijk

nieuws, want wij vroegen dan naar sigaretten en snoep

voor thuis.

Er waren ook gezinnen die een Duits paspoort hadden

en in Nederland woonden. De mannen van deze gezin-

nen hadden kans om opgepakt te woorden om te dienen

in het Duitse leger. Deze mannen noemden ze de

Rijksduitsers; o.a. Brauers (mijn vader), Ripkens en

Giessen. Baal was ook een Rijksduitser, later NSB en

regelde de bonnendistributie. Brauers was begonnen als

loodgieter bij Camps (zijn tante) in Well.

Zij die geen paspoort hadden, noemden zich Staatloos.

Zij hoefden dus nergens in het leger, evenmin in

Nederland als in Duitsland.

De Rijksduitsers werden in Nederland ingedeeld in een

soort ziekengroep. Zij moesten elke maand op de

Hamert (nu Hotel Roland) schietoefeningen houden. Dit

moest wel gebeuren in militaire kleding en geweer. Zij

gingen dan meestal met de tram, en om niet te veel op te

vallen, werd er bij thuiskomst meteen weer van kleding

gewisseld. Verder ging alles gewoon zijn gang.

Er kwamen nu steeds meer Duitse soldaten in de dorpen

langs de Maas. Deze hadden zelf een vrachtwagen bij

zich, waar zij in huisden. Vaak maar één persoon en

deze soldaten werden meestal 's avonds opgenomen in

het gezin waar zij gestationeerd waren.

De Rijksduitsers moesten de buurt, zoals het station in

Horst of de telefooncentrale in Venray bewaken. Brauers

had een hele tijd meegewerkt aan het installeren van de

telefooncentrale. De kinderen van de vaders gingen

meestal 's zondags met de fiets naar deze plaatsen toe,

helemaal niet beseffend, wat eigenlijk de bedoeling van

deze bewaking was.

November 1944 In Well werd er meer camouflage aan-

gebracht, zoals rieten matten. Deze werden tussen de

huizen aan de Maaskant aangebracht. De Engelsen kon-

den nl vanuit Wanssum de hele Kasteellaan overzien en

dat werd hierdoor belemmerd. Verder moesten er loop-

graven gegraven worden, dit moest meestal door de bur-

germensen gedaan worden, ook huismoeders. Dit was

een hels karwei, want de grond was van zware klei.

Ondertussen waren er ook bombardementen geweest op

het Maasveer (de pont). Hierbij zijn verschillende jonge

mensen geraakt door granaatscherven. Er zijn mensen

bij die met scherven zijn blijven rondlopen, want zij

hadden er geen last van.

De oorlog werd steeds dreigender en er werd besloten

om bepaalde spullen in de tuin te verstoppen, zoals por-

selein, antieke beeldjes, enzovoort. Dit werd gedaan in

een grote ton van één meter bij 50 centimeter.

Toen de Engelsen in het dorp waren, gingen zij met ijze-

ren prikkers kijken of de mensen wat verstopt hadden,

maar bovengenoemde hebben ze niet gevonden.

Hoe ging het ondertussen met onze vaders (door de

Duitsers aangestelde bewakers). Er was afgesproken dat

als de geallieerden gevorderd waren tot in Eindhoven,

dat zij het hazenpad zouden kiezen.

Er was onderling afgesproken dat zij met een collega

(PTT-er uit Venray) mee zouden gaan naar een dorp in

de Peel om onder te duiken. Op een dag gaf de radio

door (zij hadden wel een radio bij de PTT-centrale,

andere mensen moesten alle radio's inleveren) dat de

Amerikanen doorgestoken waren naar Helmond. Nu

werd het hen erg heet onder de voeten en zij zouden

vluchten, maar onze vriend die beloofd had om de ande-

ren mee te nemen op zijn vlucht, kwam niet meer opda-

gen, met het gevolg dat de andere twee(Brauers en

Ripkens) zelf hun boontjes moesten doppen.

En zo werd besloten om in een schuur tussen Wanssum

en Blitterswijck onder te duiken, want naar huis gaan

kon niet omdat de Maas streng bewaakt werd.

's Avonds werd er bij goede vrienden in het dorp

geluisterd naar de berichten, en toen bleek dat er van de

Amerikanen in Helmond geen sprake was. Maar ja, ze

konden niet meer terug.

Toen de oorlog dichterbij kwam, probeerden de onder-

duikers over de Maas te komen, maar hoe? Nu bleek er

een schipper te zijn die zijn schip in Well op het droge

had liggen, en deze man mocht vanuit Wanssum naar

Well met een roeiboot. Zo werd er contact gezocht met

deze schipper en hij wilde dit wel doen.

Er werd een afspraak gemaakt, maar eerst moest de

wacht aan Wellse kant omgekocht worden, zodat hij op

een bepaalde tijd niet in de buurt van het schip was,

maar om een lang verhaal kort te maken, de betreffende

wacht werd op die dag vervangen door een ander, met

het gevolg dat het risico om gepakt te worden levens-

groot was.
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Op de avond van de oversteek was het gelukkig

bewolkt. Maar op een schip dat leeg is en hol, klinkt het

erg luid als men komt te vallen, wat ook gebeurde, maar

de wacht heeft niks gemerkt. Daarna moest men via de

loopgraven (die dus zigzag liepen) achter in huis zien te

komen. Uiteindelijk is toen het gezin weer herenigd.

Ondertussen werden er telefoonkabels gelegd door de

tuin naar de Maas, maar de Duitsers hadden ook

gehoord dat er een varken in de stal was. Dus daags

daarna werd het varken, evenals een fietskar en een

fiets, gestolen.

Er kwamen nu ook Engelse krijgsgevangenen door het

dorp gelopen met de handen in de nek en begeleid door

Duitse soldaten. Deze Engelse soldaten keken hun ogen

uit dat wij dorpsgenoten nog allemaal aanwezig waren,

want Well was frontgebied.

Toen kwam de tijd dat er geëvacueerd moest worden. In

december kreeg iedereen bericht om te vertrekken en

datgene mee te nemen wat noodzakelijk was. De meeste

mensen hebben aan deze oproep gehoor gegeven en zijn

vertrokken. Tot aan de grens met Duitsland. Daar bleek

dat men niet op deze groep gerekend had voor verder

vervoer over Duitsland en kon iedereen weer naar huis

terug.

Evacuatie

Maar begin januari moest iedereen dan toch vertrekken,

te voet. Bejaarde mensen mochten met de bellenwagen

meerijden. Er waren ook paarden bij, maar met deze

sneeuw hadden deze geen grip op de weg. De kinderwa-

gens werden achter de paarden gespannen en zo ging het

richting Weeze, Duitsland, een afstand van ongeveer 13

kilometer.

In Weeze aangekomen, werden we ondergebracht in

café’s en zalen. Maar wij hadden het geluk dat wij er

familie hadden die ons meenam. Zo waren we tenminste

verzekerd van één nacht met goede verzorging.

Daags erna moesten we in treinwagons, veewagens. We

probeerden zoveel mogelijk als buurt bij elkaar te blij-

ven, de kleintjes moesten op de grond slapen, de rest

moest op de pakken, dozen en zakken zitten. De vaders

moesten om beurten een waxinelichtje of kaars vasthou-

den met een touw om de arm om niet om te vallen, want

zodra de deuren van de wagon dicht waren, was het

hartstikke donker.

Het ergste was, dat je niet wist waar de reis naartoe

ging. Onderweg stopten we enkele keren. Er kwamen

Engelse vliegtuigen over, want die konden niet zien dat

er evacués in de trein zaten. Uiteindelijk zijn wij via

Winterswijk weer Nederland ingetrokken, en zo voelden

onze ouders zich beter op hun gemak. Daar mochten wij

uitstappen om naar het toilet te gaan, maar dit was geen

lolletje, want alles was bevroren, het ijs stond 10 centi-

meter dik in de toiletten.

Na een dag reizen zijn wij uiteindelijk in Groningen

(Korenbeurs) aangekomen. 

Wij werden nog bijna "verraden"door iemand uit

Wellerlooi. Maar vader zei dat hij zijn paspoort kwijt

was en het liep gelukkig met een sisser af.

En nu maar wachten op onze adoptiefamilie, want zij

hadden opgegeven hoe veel familieleden zij wilden heb-

ben. Uiteindelijk werd onze familie in drie groepen

gesplitst. Wij kwamen bij de familie Schuitema in

Aduard.

Het leven voor ons, als kind zijnde, was een hele

opluchting. Thuis hadden wij maanden in de kelder

moeten leven (alleen eten en koken werd boven gedaan)

en nu konden wij gaan en staan waar wij wilden.

Een buurjongen werd al gauw mijn vriend en zo leerde

ik al snel polsstokspringen en door de weilanden strui-

nen.

Zondags gingen wij vaak naar Zuidhorn waar een

Katholieke kerk was en daar kwamen wij ook weer

dorpsgenoten tegen, ik mocht de fiets van de buurjongen

lenen.

Het leven bij onze boerderij was goed. Het eten was er

heel anders dan bij ons, maar je kunt niet alles hebben.

Alleen het slapen was geen lolletje, ik sliep boven, voor

een balkondeur en deze mensen hadden niet genoeg

dekens, dus dan maar met de jas aan en kousen aan in

bed.

De evacués werden vaak ingezet voor het maken van

splitterboren. Dit waren inhammen langs de grote weg

om in te schuilen bij luchtalarm. Deze inham werd vaak

zo geplaatst, dat er een boom gekapt moest worden, en

zo konden we hout krijgen voor onze kachel (veel te

klein) in de kamer. 

De verlichting kwam van een carbidlamp, in deze lamp

werd zo veel carbid gedaan dat deze lamp om precies

21.00 uur de geest gaf, dan moesten wij naar bed.

De Duitsers waren intussen teruggedreven tot bij ons in

de buurt langs het Rijdiep (water). Toen moesten wij

vanwege een Engelse aanval 's avonds evacueren naar

het dorp (wij zaten zo'n zes kilometer van het dorp af).

Onderweg kon men de granaten in het donker zien vlie-

gen. Dit was een mooi schouwspel maar levensgevaar-

lijk. De mensen waar wij langskwamen, stonden hier-

naar te kijken. Onze ouders waarschuwden hen dat ze

dekking moesten zoeken langs de slootkant, maar uitein-

delijk zijn we toch in het dorp aangekomen. Daags daar-

na zijn we weer teruggegaan naar de boerderij. De heer-

boer waar wij zaten (met zijn vieren), had een knecht.

Die begon 's morgens om zes uur met melken. Met de

hand, want er was geen stroom. Deze knecht kwam van

het dorp. Hij gaf  's morgens zijn etenspotje af, dat werd

dan om 12 uur in de oven van het fornuis gezet. Als hij

op de keukendeur klopte, dan kreeg hij zijn eten, dat kon

hij dan in het hooi, bij de koeien, opeten. Ik vond dit

maar raar, want bij ons was dit niet gebruikelijk. Toen ik

hier wat van zei was het: "Ja, maar het is maar de
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knecht." Maar om vier uur 's middags mocht hij in de

keuken een glas warme melk drinken, want wij zaten

dan in de grote kamer.

De heerboer had de gewoonte om zich na het werk om

te kleden in het zwart, met slipjas en gestreepte panta-

lon. Ik moest hier natuurlijk iets over vragen. "Ja", zegt

de boer, "ik kan dit wel in de kast laten hangen, maar

dan heb je er ook niets aan." Voor mijn vader was dit

een moeilijke tijd. Was deze man wel te vertrouwen? In

verband met de Duitse nationaliteit, want hier werd ver-

der niet over gesproken. Verder konden wij het goed

vinden met deze mensen. Zij waren met z’n vieren:

Man, vrouw, zoon en dochter.

Deze mensen zijn na de oorlog nog enkele malen bij ons

geweest. Een uitnodiging in het weekend betekende wel

dat je op Zondag alles voor hen moest betalen want zij

mogen op Zondag geen geld uitgeven.

In de buurt van onze boerderij, zo'n 500 meter verderop,

zaten mijn zussen. Deze mensen hadden een groot gezin,

zeker vijf kinderen plus een huishoudster en een onder-

duiker (deze kwam uit Rotterdam). De vader van het

gezin was automonteur van beroep. Deze man was van

de ondergrondse en hier kon mijn vader over de situatie

praten. Deze man heeft gezegd, dat als er iets gebeurde,

dan zou hij ervoor zorgen dat mijn vader zou kunnen

onderduiken. Deze mensen waren heel goed voor mijn

zussen. Het eten was goed, zij konden het eten niet altijd

opkrijgen. Maar vóór het eten moest er eerst gelezen

worden uit de Bijbel, want deze mensen waren streng

Gereformeerd.

Het wordt maart 1945, de oorlog was afgelopen. Er

waren evacués die al naar huis wilden gaan, maar de

grote vrachtwagens waren niet allemaal voorzien van

dekzeilen en om op een open wagen naar het Zuiden te

gaan, was geen pretje.

Met Pinksteren zijn wij dan toch vertrokken op een hele

grote truck met oplegger waar ook een heleboel goede-

ren opgepakt zaten. Op onze wagen zaten ook versteke-

lingen (mensen die niet op de transportlijst stonden, met

kinderen. Deze kinderen kun je nooit een dag lang stil

houden, zodat wij dat snel in de gaten hadden.)

De thuiskomst was niet zo rooskleurig. Geen water, geen

elektra, geen bed, in het dak zat een groot gat, ramen

waren stuk.

Allereerst moest er stro gehaald worden om op te slapen.

Waar dekens vandaan gehaald werden, weet ik niet,

maar we konden toch slapen.

Daarna aan het werk, eerst moest het puin uit het huis

naar buiten gebracht worden, dit werd op de straat opge-

stapeld, zoals nu ook met grote hoeveelheden sneeuw

gebeurt.

Voor de jeugd was het toen een mooie tijd, er werden

hutten gebouwd in de tuin, en van daaruit gingen wij

vaak op jacht naar oorlogstuig (levensgevaarlijk).

Op het Arbeidskamp, aan de Weezerweg, lag de munitie

opgestapeld in metalen kisten. Hier werd de polver en

kogel eraf gehaald en zo hadden we mooie bloemenva-

zen, soms wel van 80 centimeter hoog. Er waren ook

bedrijven, die op deze hulzen mooie figuren aanbrachten

en hier dus een slaatje uit sloegen voor de handel.

Een zoon van de Marechaussee (Flip Boeser) heeft een

ontploffing door zijn hand zien gaan, maar kon deze

hand (vervormd) toch nog redelijk gebruiken.

Toen kwam het bericht van de politie: al het oorlogsspul,

zoals kogels, ontstekingsmechanismen, moest op een

bepaalde plaats ingeleverd worden. Toch zijn er nog vele

ongelukken gebeurd, zoals op de Molenberg, waar een

landbouwer (Piet Cornelissen) zijn kiepkar draaide pre-

cies op een landmijn. Deze man is aan beide ogen blind

geworden. En bij de Grote Waaij, waar kinderen (2x

Thijssen, 2x Deckers) bij mijnen aan het spelen waren

die ontploften, vielen 4 doden.

Na de oorlog moest het oorlogstuig opgeruimd worden.

Dat gebeurde met gevangenen, hoofdzakelijk mensen

die in de oorlog fout waren geweest. Deze mensen

moesten met prikstokken grote stukken land (dat ver-

dacht was) doorzoeken.

Ook op de hoek Hoenderstraat-Kasteellaan werden tank-

mijnen gevonden, deze hadden de vorm van een rogge-

brood.

Nu de school is afgebroken en de grond weer bouwrijp

is gemaakt voor woningbouw, heb ik de Gemeente inge-

licht over de gevonden mijnen.

Wat is van mij en wat niet?

Alle mensen moesten de spullen die niet van hen waren,

aan de straat zetten. Je ging er wel vanuit dat de eige-

naar kenmerken wist, waaraan hij zijn eigendommen

kon herkennen. 

Zo kregen wij ons fornuis en zinken badkuip terug. Het

fornuis (stond bij meester Schreurs) bleek uit het huis te

zijn gehaald, want er werd gedacht dat wij (als

Rijksduitsers) wel niet meer terug zouden keren, maar

onze tante (Camps) was een Nederlandse, dus die spul-

len waren van haar.

De badkuip (stond bij Simons), daar was een granaat-

scherf door gegaan en die was gerepareerd en daardoor

dus aantoonbaar van ons.

Zo zijn er ook veel spullen van hieruit naar Venray

gebracht, want een dorpsgenoot had de trouwfoto van

mijn vader en moeder daar zien hangen, met op de voor-

kant een filmster uit Amerika.

En nog een mooie hangklok, deze had als bijzonderheid

dat hij altijd ruim vijf minuten over het half uur en uur

sloeg. Deze werd gevonden in Venray in het

Patronaatgebouw.

Veel was weggesjouwd door de Engelsen. Deze dachten

nl. dat het gebied aan de oostkant van de Maas Duits

was en brachten de spullen naar de westkant (Holland).
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Jan Cornelissen
(Woonde in de Bosscherheide)

Mobilisatie in 1939

Bij Sjang Roeffen (nu woning Engelen) aan de

Weezerweg lagen een aantal NL-soldaten ingekwartierd.

Een ervan, Leeflang, trouwde met Sjangs enigste doch-

ter. Dit was niet aangekaart bij de familie en ze gingen

in Venray wonen. Ze is bij een bombardement dodelijk

getroffen. Ook is een dochter van Simons (Mien)

getrouwd met zo'n soldaat.

10 mei 1940

Ik werkte bij Hein Linders, bij ons tegenover en ik

moest voor hem asperges steken op een stukje land bij

Toon Jenneskens. 

Ik ging er met een oude fiets naar toe om half vijf 

‘s morgens. Onderweg liepen er twee Duitse soldaten

langs de weg en eentje had een fiets bij zich. Ik moest

mijn fiets afgeven aan de andere soldaat en ging te voet

verder naar het land.

Na het asperges steken ging ik ook even langs bij vader

Linders op de Kamp. Daar zat een oude tante achter een

van de dikke bomen die voor het huis stonden en ze

keek erg bang. Ik zeg: Wat is er dan toch. Ja; zegt ze, ik

heb het er niet meer op, want op de radio hebben ze

net verteld dat de Duitsers met messen "smieten'. 

( Messerschmidts: vliegtuigen die over kwamen).

De eerste dagen gingen we kijken naar het Moleneind

waar de Duitsers langstrokken met pantservoertuigen en

motoren/ fietsen. Ze lagen in de enveloppenfabriek (nu

woonhuis Sjef Vink).

Stille periode tot medio 1944

In die periode werkte ik op het Venlose vliegveld.

Ik werkte bij van Rijn die een soort zwarthandelaar en

van alle markten thuis was. Hij had in de 30-tiger jaren

in Siebengewald samen met de jongens van Lauf veel

gesmokkeld. Het eerste wat hij tegen me zei was: Die

mof moet je zoveel mogelijk benadelen.

Ik moest elke morgen nieuwe planken uit het Duitse

magazijn op de wagen leggen, zand erover zodat ze

schoon bleven en 's avonds in het Ven weer bij hem afle-

veren.

Ook moest ik in Well fruit en aardappelen ophalen dat

hij weer elders tegen smokkelprijzen verkocht. Dit

gebeurde ook wel eens met een LSKK- wagen (Duitse

vrachtwagen met een Nederlandse chauffeur)

In 1942 moesten de vliegbanen bespoten worden met

groen camouflagespul. Dat gebeurde met een vat van

100 ltr (giftig spul) met twee spuitslangen. Op een dag

moest ik met het lege vat naar iemand in het Ven. Daar

aangekomen kwamen er twee kerels proestend/ kuchend

en met een doek voor de mond met hun kop uit het vul-

gat. Het waren twee Engelse piloten. Dat risico wilde ik

niet meer lopen, want als ze mij ermee trappeerden was

ik het haasje. Ik kreeg een ander baantje: paaltjes verven

met radiumverf. Ook zwaar vergif, maar dat wist ik toen

allemaal niet en het gebeurde zonder enige bescherming.

In die tijd zat ik een keer bij een broer van van Rijn in

het Ven en ik moest een bos stro van hem ophalen uit

een schuurtje, zo'n 100 m van het huis. Hij had dat

natuurlijk gezien, maar ik wist het niet: er lag een Duitse

soldaat met een meid in dat stro. De Duitser vloekte me

uit en ik ging er als een haas vandoor.

Op het vliegveld "werkten"diverse meiden. O.a. ook Nel

Sprenkels: Blitzmädel werden ze genoemd. Ze sliepen in

het Mutsaertsoord en gingen 's avonds op stap met de

Duitse officieren.

In 1943 ben ik met de voetbalclub Erica naar de voetbal-

wedstrijd Oost tegen West in het Goffertstadion te

Nijmegen geweest. Na afloop konden we er niet af en er

werd volop gezongen: Wij zijn niet bang. Iedereen die

geen Ausweis had werd opgepikt. Er zaten ook veel

onderduikers bij die naar de wedstrijd waren komen kij-

ken en die afgevoerd werden naar het concentratiekamp

te Vught. Ik had een Ausweis want die had ik vanaf

1941, toen ik op het vliegveld in Venlo ben gaan wer-

ken.

Op 15 aug.1944 heb ik de zware luchtaanval op het

Venlose vliegveld meegemaakt. Het vliegveld was hele-

maal omgeploegd en de betonplaten stonden rechtop.

Veel mensen die bij de uitgang werkten renden de

Herungerberg af, maar ik kon er niet vanaf. Ik heb veel

geluk gehad. Ik was totaal over mijn toeren: Getroffen

paarden waarvan de ingewanden over de grond sleepten,

tot ze er zelf op trapten en omvielen, mensen die in een

bomkrater lagen, maar zwaar gewond of dodelijk getrof-

fen waren. En dan kwam er weer een nieuwe aanval en

zag je de zwarte "kraaien"aan komen vliegen. Op een

stil moment ben ik toch gevlucht over het prikkeldraad.

Ik had gelukkig van die leren kaplaarzen en ben er zon-

der kleerscheuren vanaf gekomen.

In die tijd werkten diverse Wellse mensen op het vlieg-

veld: o.a.Chris Wijers, Koen Thijssen, Piet Broere,

Biesen Tontje, van Baal, Gottlieb, mijn broer en ik. Nel

Sprenkels zat er op kantoor. 

In sept./ oct.1944 werd ik door een Duitser in de

Bosserheide uit de bunker gehaald. Ik moest mee om

hout voor hem te zagen om een bunker te bouwen omdat

ik al de lange broek aanhad en twee anderen, Nöl van

Elsen en mijn jonger broer niet, want die hadden nog de

korte broek aan. De jonge Duitser (fanatieke

Fallschirmjager) vraagt aan mij of er nog meer volk in

de bunker zat. Ik zei: Nein. Een andere Duitse soldaat

zei toen dat er nog twee in de bunker zaten. Ik kreeg van

hem een flinke trap onder mijn kont omdat ik gelogen

had. Ik vloog wel vijf meter weg. Maar dat was niet zijn



167

bedoeling: ein, zwei, drei stappen mocht ik maar maken

en ik kreeg om de drie meter, bats, weer zo'n enorme

trap met zijn militaire kistjes. Tot bij Hen Roosen (ca.

500 m).

Bij Hen Roosen aangekomen voelde ik zijn trap niet

meer. Daar werd ik afgeleverd bij een wat oudere

Duitser. Scheisse, die junge Soldaten: zei hij tegen mij.

Ik was toch zo ziek van ellende. Ik ging naar vrouw

Roosen toe en vroeg om een tas koffie en nam er ook

een mee voor de oudere Duitser. Toen ben ik er tussenuit

gegaan. De oudere soldaat lette niet op mij. Ik ben toen

naar de beek vlakbij gerend en van daaruit richting

Gradus Lucassen (nu Reindersmeer). Onderweg liet ik

telkens mijn kont in het water zakken, want ik verrekte

van de pijn. Bij Gradus ben ik in het hooi gekropen en

even later is de assistent van dr. van Bracht nog bij mij

geweest. Ik moest telkens nieuwe koude handdoeken

tegen mijn kont houden.

Later moesten mijn ouders ook uit hun huis en zijn ook

naar Gradus Lucassen gekomen. Vanaf toen was ik

onderduiker. Bij Gradus stond ook een lupinenhoop een

eind achter het huis. De Duitsers konden van alles

gebruiken voor de bunkerbouw, maar de stekende lupi-

nen hadden ze natuurlijk niet nodig. Onder die hoop zat

een Duitse deserteur en een Russische krijgsgevangene

die in Goch ontsnapt was. Die brachten wij dagelijks het

eten. Zij zijn later ook mee geëvacueerd. Niet met ons

mee, maar met de groep van Bergen. Ze zijn onderweg

door de Duitsers opgemerkt en opgepakt in Rijssen?.

Enfin, ik zat bij Gradus in een hooiberg ondergedoken

en liet op een zondagmorgen mijn haar door hem knip-

pen. Komt Biesen Tontje (NSB-er) binnen.Zo Jan, leef

jij ook nog! Jazeker. Ik moet ook de haren geknipt heb-

ben. Hij heeft mij nooit verraden. Ook Chris Wijers,

waar hij van alles van wist, heeft hij nooit aangedragen.

Bij de bombardementen is er op het land bij Hein

Linders (nu Manége) een luchttorpedo gevallen. Geen

diep gat, maar aan de oppervlakte was alles wegge-

veegd.

Bij Ome Naet de Riet zat men een keer in de kamer toen

er een granaat door de tafel viel en deze ging gelukkig

niet af.

Evacuatie

Op 5 jan.1945 zijn we geëvacueerd. Er lag al sneeuw.

Via Tinus van de Hoef naar de Wellse Hut en naar

Weeze. Aldaar geslapen in een houtloods. Het enige wat

we bij ons hadden was een oude volgeladen fiets. Mijn

vader, die erg krom liep van de reuma heeft ook het hele

traject gelopen. Vanaf thuis- Weeze-Goch-Kleve-

Emmerich-'s Heerenberg en dan verder naar het noorden

tot Hoogeveen. Onderweg hebben we geslapen in scho-

len, een kerk en ook in een varkensstal. Het barstte altijd

van de luizen.

Toen we in Balkbrug waren vroeg Piet Theunissen mij

om met hem naar Ommen te gaan, naar zijn vriendin

Koch. Onderweg vroegen we bij een boer om brood. In

het praatje met hem vroeg hij of we evacués uit Limburg

waren en of er ook NSB-ers bij waren. Piet was nogal

vrijmoedig en zei: Nou die moesten maken dat ze weg

kwamen want die werden allemaal kapot gemaakt. De

boer liep naar binnen en kwam met een bijl op ons

af, want het was zelf een NSB-er.

Bij aankomst in Hoogeveen zijn we ontluisd. Wij had-

den een prima evacuatieadres. We hebben nog heel lang

contact gehad met de familie Kickert in Alteveer.

Er waren wel acht à negen verschillende geloven:

Gereformeerd, Streng gereformeerd, Hervormd, Apostel,

Pinkstergemeente, enz.

Een kind van Bèr Janssen zat bij een familie van de

Pinkstergemeente. Het zat een keer te huilen en had

een been gebroken. Er mocht echter geen dokter aan

huis komen en Bèr is er mee naar het ziekenhuis te

Hoogeveen gegaan.

Een broer van hem zat bij een familie zonder geloof,

maar er werd wel een minuut stilte gehouden voor het

eten.

Bevrijdingsfeest in het Noorden

Bij een boer zaten veel onderduikers. Voor een van hen

moest ik een briefje brengen naar Roosenboom in

Steenwijkerwolde. Het briefje zat in mijn schoen en ik

kreeg een brief mee dat ik op bezoek ging naar mijn

moeder die aldaar ziek te bed lag. Onderweg zag ik een

rood-wit-blauwe vlag op de kerk, maar in het dorp

erachter werd ik aangehouden door de Duitsers.Toen ik

terugfietste hingen in alle dorpen de vlaggen uit.

Samen met mijn broer, ondergedoken beroepsmilitair,

heb ik mij gemeld bij kapitein Hensen in een hotel (waar

later de vrouw van Hans Wiegel woonde) van

Binnenlandse Strijdkrachten. We kregen allerhande

opdrachten die lang niet allemaal even leuk waren.

NSB-burgemeester van Hoogeveen ophalen, ook een

zekere Koekoek en veel Duitsers uit de struiken/ bun-

kers halen die zich daar verstopt hadden. Ze werden

allemaal ondergebracht in de plaatselijke HBS-school.

Ik heb er ook iemand uit Siebengewald mee opgehaald:

Brons. Brons heeft ook de jongen Ben Breukers, die bij

Daemen ondergedoken zat, tijdens een voetbalwedstrijd

van het veld gehaald. Ook de knappe dochter van Brons

heeft men opgehaald en kaalgeschoren. 

NB: Later toen ik terugkwam uit Indië had ik geen werk.

Ik heb even nog geholpen met de opruiming van de

Kapokfabriek. Mijn leeftijdsgenoten hadden wel alle-

maal werk in de Peel. Ik mocht dat niet van Defensie.

Na wat gepraat op de gemeente mocht ik wel naar de

Peel. Laat ik daar nou terechtkomen bij opzichter Brons.

Via Hannes Weijs aan zo'n mooie baan bij de Grontmij

gekomen? Ik moest bij hem komen en mocht niet bij de

anderen gaan werken en kreeg een baantje om spullen

op en neer naar Venray te brengen. Geen rancune, maar

hij zorgde er wel voor dat ik geen contact had met ande-
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ren zodat ik niets over hem kon rondvertellen. 

NB: Brons is nadat hij opgehaald was in Hoogeveen

afgevoerd naar Vught. Ook Hannes Weijs heeft nog even

in Vught gezeten, maar was weer snel vrij. Die heeft er

weer voor gezorgd dat Brons ook weer vrij kwam.

Terugtocht

Deze heb ik niet zelf meegemaakt omdat ik direct over-

geplaatst werd naar Assen- Zuidlaren- mijnopruiming in

Zeeland.

Ons huis was behoorlijk bouwvallig geworden. De voor-

en zijgevel moesten vernieuwd worden.

NSB

Twee kinderen van Tontje van der Biezen zijn bij de SS

gegaan en in Rusland gesneuveld. Zijn derde zoon was

in opleiding voor piloot bij de Duitsers.Tontje zei: Onze

Lau is het vliegen aan het leren, maar hij ziet ze ook zelf

vliegen.

Van Baal was NSB-er van armoe en eigenlijk een arm-

zielig persoon met nog een ongelukkig kind.

Mijnopruiming

Heb ik gezien in Zeeland. Er was ook een soldaat bij uit

Straelen. Zij moesten zware mijnen via een smal pad (L.

en R. lagen ook nog mijnen) naar een bunker twee km.

verderop brengen. Een soldaat sjouwde met twee mijnen

en liet er een vallen die op een boobytrap viel. Zes

doden, een ervan was die soldaat uit Straelen. Ze zijn

begraven in Knokke.

HARK

Ik zat nog in Hoogeveen en moest wacht lopen bij een

aluminiumfabriek waar al de spullen verzameld werden

voor Limburg. Een van de comitéleden heeft op een

redelijk mooi bankstel ons adres geplakt, maar dat is bij

ons thuis nooit aangekomen. 

Interview opgetekend door Jacques Haumann

Nel Ripkens 

Vader Ripkens was Rijksduitser.

Op een avond komen Duitse soldaten: Licht aus, sonst

schiess ich. 's Morgens blijkt dat de actie is geweest om

een varken uit de stal weg te halen. Een beetje geluk bij

een ongeluk. Ze hadden in het donker het magerste var-

ken gepakt.

Frans van Baal (NSB-er) bracht Ripkens een Duitse

hakenkruisvlag. Ripken wilde ze niet en hij nam ze weer

mee. Ook kreeg Ripkens de opdracht om zijn kinderen

naar de Duitse school in Venlo te sturen, maar dat heeft

hij nooit gedaan.

Ripkens moest wacht kloppen in Venray en ‘s zaterdags

voor oefening naar Maastricht of de Hamert

De vrouw van Gottlieb(NSB-er) liet weten als Ripkens

zou onderduiken dat zij hem zou aangeven. Vanaf sept.

1944 is Ripkens ondergedoken in Wanssum bij Cox,

omdat hij anders naar Dld moest. Omdat het helaas nog

zolang duurde voordat de bevrijding kwam is hij nog

een tijd bij Giel Koppes (Elsteren) ondergedoken. Toen

zij geen inkwartiering meer hadden  is hij thuis onderge-

doken en liet zijn baard staan. Sommige eigen kinderen

herkenden hem niet als hun vader. Hij leefde toen wel

continue in de kelder, bang dat hij aangegeven zou wor-

den.

Ca. 10 januari 1945 zijn we naar familie in Wemb geë-

vacueerd. Ripkens was bang dat hij herkend/ verraden

zou worden als hij met de grote groep mee zou moeten.

Vanuit Wemb zijn ze ook nog een tijdlang bij familie in

Sonsbeck geweest. Daar hebben ze de vreselijke bom-

bardementen meegemaakt in de driekoek Weeze-

Uedem- Wesel en veel angst gehad. Na de bevrijding

aldaar is vader Ripkens met zijn broer uit Wemb naar

Well getogen om hun huis op orde te brengen. Het is

nog aan de orde geweest of zij in Dld zouden blijven

wonen bij de kinderloze familie in Sonsbeck. Toen ze

veel later (eind juni?) teruggingen naar Well met kar en

paard moesten ze halt houden bij de grens en voor ont-

smetting naar Nijmegen (totaal 5 dagen in Nijmegen

geweest). Weer terug aan de grens mochten ze alsnog

NL niet binnen en moesten weer terug naar Wemb.

Enige tijd later mochten ze toch naar huis in Well.

Doordat er veel huizen in Well onbewoonbaar waren,

hebben ze een tijd met 4 gezinnen in hun huis gewoond.

De burgemeester moest er later aan te pas komen, zodat

ze weer alleen in hun huis konden wonen.

Opgetekend door Jacques Haumann

"Daar zit muziek in"
In Well is de Harmonie weer opgericht. Het bestuur is al

gekozen: G. Krebbers (voorz.), H. Klabbers (secretaris),

Jozef. Laarakker, T.Linders, A. Kersten, P. Klabbers, en M.

Stevens.

En ze hebben al een rondgang gemaakt langs de huizen,

noodwoning, langs kippenhokken of waar ook maar men-

schen wonen, om het noodige geld bij elkaar te krijgen. 

Er werd flink gegeven, met een bedrag van f 2500,- kan men

wat doen. Want muziekinstrumenten zijn er geen meer, daar-

om moeten er nieuwe komen. En die komen er, als er maar

centen zijn. De leden waren reeds aan het oefenen, als er

maar instrumenten waren. Er valt niet aan te twijfelen: de

Harmonie in Well werkt zich omhoog. Heel Well helpt mee.

Vooral nu met de Nationale feestdagen, waarvan de opbrengst

de Harmonie ten goede komt, is het een mooie gelegenheid

om de muziekvereeniging te steunen. Een verslag van de fee-

stelijkheden in Well zullen we nog publiceeren. Iedereen doet

zijn best, iedereen in Well zegt het: wat zullen we een

Harmonie krijgen, neen maar, daar beleven we nog wat mee.

In Well dacht men na de oorlog alleen maar aan opbou-

wen. Vier maanden na de Bevrijding wordt de Harmonie

alweer heropgericht. (Maas en Niersbode 8 sept. 1945)
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Terugtocht

We zijn op 2e Pinksterdag teruggekomen met een

vrachtwagen van Lenders uit Velden (br. van vrouw

Smits)

De boerderij was weinig kapot, wel was alles weg.

Boven de keuken hadden we de haverkamer. Er was een

groot gat in het plafond en alle haver lag in de keuken.

We zijn met 5 kinderen voor enkele maanden naar een

familie in Helmond getrokken.

Jan Cornellissen

10 mei 1940

Op 9 mei kwam de politie vader Jan ophalen om op de

Hamert wegversperringen te maken. Betonnen ringen

met stukken rails erin stonden op de weg. Om 4 uur 

's nachts waren ze al weer thuis want om 3 uur kwamen

de Duitsers bij hen: Leute geh ruhig schlafen, denn das

nützt nichts mehr. Ze kwamen later met tanks over de

Twistedenerweg, nabij de nog bestaande betonnen bun-

ker. Allemaal onkunde, die versperringen en ze stelden

niets voor.

De jeugd hoefde enkele dagen niet naar school: prachtig,

wat een sensatie, want de 1e dag kwamen er al tanks

langs. 

Op de Hamert is nog flink gevochten en zijn enkele sol-

daten gesneuveld. 

Eenmaal aan de overkant van de Maas werden de ver-

sperringen (prikkeldraad) door soldaten op motoren met

grote kniptangen doorgeknipt en ze vielen de kazematten

van achteren binnen.

Stille periode

Een week na de inval was er nog maar weinig oorlogs-

geweld. Vader werkte op de Hees te Duitsland in de ont-

ginning.

In 1943 kreeg men een granaat in het huis. Voor grana-

ten die een fluitend geluid maakten hoefde je niet bang

te zijn, want die vielen ergens verderop.

Aan eten hadden we geen gebrek. En vlees van illegaal

geslacht vee werd verruild voor kleding.

Om koren te malen ging iedereen stiekem via een

omweg door de struiken naar de molen. De pungel graan

werd dan gedumpt in het giervat achter het huis van

Toon Vink.

Er werd veel “gekend” (boter gemaakt), kaas en aardap-

pelmeel gemaakt. Van raps werd slaolie geperst.

Bij Douven reed een keer een Duitse vrachtwagen weg.

Een stel koppen met Duitse helmen kwamen in de bocht

boven de "bretjes" uit en ze maakten een V-teken. Het

waren Engelse piloten, samen met Bert Poels die via, via

naar de Zwarte Plak gingen.

Medio 1944 - evacuatie

Vanaf september begonnen de bombardementen. De

Duitse soldaten wasten zich buiten aan de pomp. Opeens

een trommelvuur: granaten vallen dan enkele meters uit

Jan Cornelissen

& Dien Smits

Dien Smits

10 mei 1940

We moesten die dag vanwege het verwachte schietge-

vaar naar het Knikkerdorp (bij Heintje) en zijn 's avonds

weer teruggegaan. Die van het klooster zijn gebleven.

We hebben de hele dag geen Duitsers gezien.

Stille periode

Een week na de inval was er nog weinig te merken van

het oorlogsgebeuren.

Pap (Smitsboer) perste rapszaad uit met de motor en

bracht geregeld een “pungeltje “ naar de dorpsmensen.

Een NSB vrouw (Nelly J. uit de buurt) kwam ook een

keer om rapszaad uit te persen. Pap durfde niet te weige-

ren, maar enkele dagen later kwam de contrôledienst

alles in beslag nemen.

Iedereen moest in die tijd naar D gaan werken. Pap ging

(met 2 buurmannen) naar het klooster, in het nonnenslot

(tralies waar je normaal nooit mocht komen) en werd

daar een oude baard aangemeten en het paspoort werd

ook aangepast met die baard. Een "oude" man van

boven de 65 jaar.

Medio 1944- evacuatie

We kwamen nog nauwelijks buiten. We hadden 2 kel-

ders; een woonkelder en een slaapkelder. Elke dag

moesten we brood halen bij Achten. Bij Heiligers in huis

zaten 6 SS-ers die dan soms voor het raam stonden en je

aankeken.Dat vonden we nogal eng. In november werd

de kerktoren beschoten vanuit Wanssum: Knal; even kij-

ken, weer een knal; telkens een stuk eraf.

Evacuatie

We namen kar en paard mee. Van de 9 kinderen mochten

de kleinsten op de kar, de overigen moesten lopen. Irene

(3 mnd) lag nog in de kinderwagen.

In Weeze hebben we bij een boer op het stro geslapen.

Vanaf Weeze ging het verder met de veewagon. Mevr

Hommen (boswachter) heeft een kind gekregen in die

wagon. Dit is later overleden. Ook moesten sommigen

onderweg op de pot en de inhoud werd dan zo naar bui-

ten gegooid.

Eenmaal weer in NL zijn we in een bepaalde plaats ont-

luisd. Bij vrouwen met zwarte haar zag je de luizen over

hun hoofd kruipen. Nijsen had een zwarte jas die hele-

maal vol luizen zat.

Bij de Korenbeurs te Groningen ging pap naar de kap-

per. We kenden ons vader nauwelijks terug zonder

baard.

Wij werden uiteindelijk ondergebracht in Uithuizen. Van

Pinxteren woonde naast ons. Het was er ijskoud ondanks

dat we een kachel hadden.
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elkaar. 9 soldaten gesneuveld. Een soldaat uit

Kaldenkirchen, die geen soldaten mentaliteit had en

vaak met hen kaartte sneuvelde hierbij. Hij had net te

horen gekregen dat hij een week verlof zou krijgen

waarna hij naar het front zou moeten.

De Duitsers ruimden de lijken niet snel genoeg op en

honden sleepten al met het mensenvlees.

Later vroeg Nadje de Riet aan een Duitser: Wieviel

Verluste haben sie. Wir haben keine Verluste. Dan ruim

dat been wat daar in die greppel ligt maar op  en geef

het hem maar terug, want dan zal hij nog wel leven.

We hadden in die tijd 45 Duitsers ingekwartierd. Om de

50 m. stond langs de Rijksweg een nevelwerper vanaf de

Halve Maan tot Well met hun angstaanjagend geluid:

Rrrrrt-rrrrt-rrrrrt-rrrrt.

Er is bij ons een luchttorpedobom in de rogge gevallen.

Die ontploft boven de grond en maakt nog een gat van 1

m diep en 12 m rond.

Bij ons in de slaapkamer stond veel weggehaald spul:

o.a. veel jachtgeweren. Ook lag er een stapel voetmijnen

die er na de evacuatie nog lagen.

In 1942 hadden we al een bunker in de struiken gemaakt

maar men wist niet hoe dat moest en het was alleen

maar een groot gat.

Toen de Duitsers bunkers gingen bouwen werden

dikke bomen afgezaagd op een lengte van 2,5 m.

Op de eigen bunker die daarna gebouwd werd zat 1,5

m grond en wel 1000 schansen. Hij was bestand tegen

een granaat toen die er op viel: het dak ging wel op en

neer en de carbidlamp ging uit. 

Er is een bommenwerper gevallen in Blitterwijck. De

piloot was dood, 1 gevangen en 5 ervandoor.

Bij ons is ook een piloot gevallen. Toen Jan de para-

chute bij elkaar aan het vouwen was kreeg hij een trap

van een Duitse laars en moest de parachute afgeven.

Er viel ook een 2e granaat in huis en vader kreeg een

scherf dwars door zijn elleboog. Ze gingen er mee

naar Mathes Roosen (RK post). Vader raakte bewuste-

loos en werd naar het ziekenhuis te Kevelaer gebracht.

Evacuatie

Vanaf medio oktober is de fam. Poffers uit Afferden bij

ons geëvacueerd geweest.

Een neef van Jan is samen met Chris Wijers net voor de

evacuatie naar de overkant van de Maas gevlucht.

We kregen op 6 jan om 4 uur bericht dat we binnen 1,5

uur moesten evacueren. Een gewond paard met kar ging

mee. Er werd illegaal nog een varken geslacht, gedeelte-

lijk op de kar meegenomen en deels in de pekel in de

grond gestopt. In Weeze hebben we geslapen in een

loods van Geenen. 's Morgens was alles weggehaald: het

enigste bezit dat we nog hadden was wat we aan hadden.

Vanaf Weeze, via Goch naar Kleve. In Kleve hebben we

in een school geslapen waar daags tevoren Russische

krijgsgevangenen gelegen hadden. Op het natte stro, net

mest en het barstte er van de dikke varkensluizen. We

sliepen als een roos, zo moe waren we. Van Kleve naar

NL. In 's Heerenberg moest vader achtergelaten worden

omdat zijn elleboog ernstig ontstoken was. Van 

's Heerenberg-Wehl-Ruurlo- Borculo-Hengelo-Nijverdal

naar Rijssen in de Haarschool. We hadden er 5 weken

over gedaan. Voordat we in de school kwamen moesten

we in Wierden naar een aangepaste melkfabriek met

douches. Er was een touw gespannen waarover dekens

hingen: "Ausziehen, ausziehen "was het bevel. Wij

gluurden tussen de dekens naar de vrouwen.

Onderweg, tijdens de evacuatie, gingen we vaak op pad

om etenswaren. We moesten F 1, - per ei en F 0,50

voor een kg aardappelen betalen “Gaan jullie maar

werken, schooiers”: kregen we dan tevens te horen.

In Rijssen kregen we eten van het RK. Kroten en nog

eens kroten. Enkele mannen werkten bij boeren en kre-

gen daar etenswaren voor. Wij moesten met zo'n 15 jon-

gelui een keer bijeenkomen om hout te zagen. We wisten

niet zo goed de weg  en zaten zonder het te weten in het

Spergebiet van de V I. We hebben 1½ uur moeten wach-

ten tegen de muur en de burgemeester moest er aan te

pas komen  om te vertellen dat wij evacués waren en

hout moesten zagen voor de kachel van de school.

In het mooie stadje Rijssen viel een granaat. De mensen

hadden daar zoiets nog nooit meegemaakt en kwamen

buiten kijken terwijl wij dekking zochten.

We zagen een keer een boer met paard en kar die

gewoon doorreed terwijl er enkele granaten vielen. Zijn

melkbussen werden geraakt en de melk liep over de

weg.

Bij 2 boeren kwamen we veel over de vloer, Elting en

Roerink: Echte goeie mensen. Zij kwamen als eersten

toen wij net weer thuis waren van de evacutie  met 2

volgepakte fietsen aan spullen aandragen. Zij beseften

welke ellende wij in die tijd meemaakten. Het zijn goede

kennissen gebleven. 

Bevrijding in Rijssen.

Op een gegeven moment kwam via de radio op school

het bericht: De Tommy is er.

Jan zijn broer Dries werkte bij een boer en moest hooi

afgooien. Hij pakte het losliggende hooi en kwam bij

een stapel wapens van de ondergrondse. Dries zei tegen

de boer: “Kan geen kwaad, ik houd mijn mond.”

Veel mensen van het Rode Kruis bleken lid te zijn van

de ondergrondse. 

Retourweg

Er werd een kolenboer gecharterd met een Opel- Blitz.

Hij vroeg fl. 50, - per gezin. Er gingen nog 3 Gezinnen

mee: Reinders uit Heukelom en Drikes Valckx

Onderweg, in de buurt van Arnhem, zagen ze Nad de

Riet met de volgepakte kruiwagen en vroegen hem om

mee te liften. Nee, zei hij, het is de moeite nie mèr
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wèrt, maar het is dankenswèrt.

Thei Roosen was al eerder terug en heeft vooraf al

diverse spullen uit de bunkers gehaald.

De binnenweg naar ons huis bij Klein Amsterdam was

afgezet met een rood lint: Mijnen. De chauffeur reed er

niet in en maar goed ook. Er lagen 42 tankmijnen in de

weg zoals later bleek. Bij thuiskomst was het hele huis

kapot.

Slachtoffers

Ik was na de oorlog in Wanssum in de winter aan het

hout zagen. Opeens:Boem. Ik zeg nog daar gaat weer

een haas.

Mijn vader was naar de Boerenbond geweest en wou

tevens wat fijne gele zand laden bij de Molenberg, voor

onder de kippenhorren.

Hij draait er met zijn kar en paard en komt op een tank-

mijn; die gaan pas af als er een zwaar gewicht op komt.

Hij stond net met zijn gezicht richting de mijn toen ze

afging en was op slag blind.

Vader had in een oog vier scherven en in het andere drie.

Hij is in Utrecht 7 x geopereerd. Hij kreeg een glazen

oog en kon met het andere weer zien. Hij moest nog een

keer geopereerd worden en deze keer ging het mis; door

een assistent onder toezicht van de oogarts Weber. Hij

werd helemaal blind en kreeg een geleidehond.

Het paard dat bij het ongeluk betrokken was, had een

groot stuk hout door zijn bil en werd doodgeschoten

door de politieagent Wilbers.

NSB

Wij hebben geen last van gehad van de NSB-ers. Tontje

van der Biesen was getrouwd met Katrin. Twee van hun

zonen Nöl en Henk zijn naar het Oostfront gegaan,

vechten tegen de communisten en zijn er gesneuveld.

Tontje was een goede NSB-er en verraadde nooit

iemand. Toon Vink zei: Als hij gepraat had dan waren

wij allemaal in het concentratiekamp terechtgekomen.

Wist heel veel, maar zei ook niets tegen zijn vrouw.

Interview opgetekend door Jacques Haumann

Jan Kessels, Knikkerdorp

10 mei 1940

Moeder ging 's morgens melken in de wei bij het

kasteel. Daar stond een Duitse soldaat. Moeder was

compleet de kluts kwijt. Men liet bomen springen op de

Weezerweg. Springstof was aangebracht door de mobili-

satiesoldaten uit Holland waarvan er enkelen met Wellse

meisjes getrouwd zijn.

Overdag kwamen er veel vliegtuigen over en ik was het

paard aan het hoeden en dat schrok er zo van dat ik het

nog nauwelijks vast kon houden.

Koppes van de Kleine Waaij is 2 dagen bij ons gebleven

op de schuur omdat zij er weg moesten. Op de dag van

de inval heb ik geen voertuigen gezien.

Stille periode

Vader heeft 18 jaar melkkar gevaren, maar in de zomer

1943 werd ons paard gevorderd en ging naar Oostrum.

We kregen het vergoed en konden een paard halen bij de

Grote Waaij of Thei Koppes (beide paardenfokkers).

Thei wou geen paard aan ons leveren omdat het dan te

hard moest werken voor de melkkar. We kregen een jong

paard dat nog aangespannen moest worden. Het

Voedselbureau regelde dit soort zaken. We hadden in die

tijd 2 jongens van het Wellsmeer in de kost.

Medio 1944- Evacuatie

We moesten een kamer voor inkwartiering afstaan. De

Duitsers durfden niet in hun kelder (nur Schwemstein).

De fam. Swemers sliep ook bij ons. Tegen de zandberg

werd een schuilkelder gemaakt. We konden goed over-

weg met de Duitsers in ons huis. Een soldaat kwam uit

Asperden. Ze hielpen mee met bunkers bouwen; hout

zagen en laden. Er viel een keer een granaat op de bun-

ker; alleen wat zand regende er doorheen. Er zaten 4

gezinnen in de bunker. Vader en moeder sliepen in de

kelder thuis.

Op 4 dec. is de molen beschoten met een lelijk granaat-

vuur. 

De vrouw van Piet Thissen ging gist halen bij de

Coöperatie en werd met haar zoon dodelijk getroffen.

Vader heeft ze samen met een Duitse soldaat met de kar

naar Siebengewald,waar vrouw Thissen geboren was,

gebracht.

Op bevel van de Todt moesten we loopgraven maken en

munitie naar Duitsland brengen. Een broer van Vader in

Twisteden wist dat ze het paard met kar daar achter

moesten laten. Ze zijn er toen met 3 man tussenuit

geknepen (Vader, Gradus Leenen + Vic Vink). Ze had-
Dgbld 14 mei 1941
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den het paard nog bij de evacuatie. Er zijn 2 soldaten bij

ons in dec. 1944 verongelukt.

Ik heb een keer gezien dat er 8 Engelse krijgsgevange-

nen tegen een muur stonden.

Een van de Duitse soldaten kon erg goed zingen: Heinz

Muller. Met Kerstmis werden we nog uitgenodigd en

kregen chocola.

Op Nieuwjaarsdag (Brückenkopf Wanssum) liepen de

Duitsers op hun sokken  met een boot naar de Maas,

maar de bezetting heeft slechts enkele dagen stand

gehouden.

Tijdens het mangelen uitdoen in 1943 is er een Duitse

bommenwerper aangeschoten die in Blitterswijck geval-

len is.

Als we de H.Mis wilden bijwonen moesten we naar Tom

Vink in de kelder.

Tegen Kerstmis werd bekend dat we moesten gaan eva-

cueren. We zijn meteen van alles gaan ingraven, maar

bij thuiskomst was bijna alles weg.

In de moestuin; een kast met inmaak: weg!

Kachel in de paardenstal; niet weg

Gereedschap in een ton in de karschop: weg!

Diverse spullen in de bunker achter een schot: weg!

Evacuatie

12 jan vertrokken we met paard en kar, waarop 4 oude

mensen zaten en volgepakte fietsen.

Daags tevoren zegt een Duitser over de enigste koe die

nog op stal stond: Die Kuh schenk ich Ihnen. “Die hasst

du geklaut”, zei vader. Begin december had men de laat-

ste vier koeien gevorderd.

Bij het vertrek keken de Duitsers ons na via het dak-

raam. Ik weet nog dat Vader zich daar erg over opwond.

Via de Weezerweg die erg ongelijk was, naar Weeze.

Grad Huibers (bijnaam, Floerts) had zijn 2 jarige zoon

op de kruiwagen en dat manneke viel er telkens van af;

Godverdammes jonk, halt òw toch vâst: zei Grad.

In Weeze zeiden de vrouwen uit medelijden: Wo ist doch

der liebe Herr Gott?

We hebben geslapen in de houtschuur van Geenen. Mijn

zus sliep bij het huis van een Duitse soldaat die bij hen

in huis lag. Veel mensen uit Weeze kenden de Wellse

mensen en kwamen kijken naar de stoet.

Van Weeze met een potdichte veewagon, met alleen een

stallamp, naar Winterswijk. Het toiletgebeuren was

onderweg een grote troep. Tijdens de rit kregen de kin-

deren nog een keer melk van een boer. Van Winterswijk

naar Groningen in de Korenbeurs en toen naar de school

in Grootegast en van daaruit naar Doesum. We zijn er

goed opgevangen bij een boer, goed adres. We hielpen

mee op de boerderij, geen klachten. We gingen in

Opende naar de kerk. Trefpunt met anderen.

Vader en Moeder zaten bij een gezin waar veel over de

bijbel/ geloof gepraat werd. Vader kon daar niet tegen.

Hij is met 53 gestorven en had het er later nog altijd

over.  Vader wilde er na de oorlog nooit naar toe. Na zijn

dood zijn we er naar toe geweest en tot nu toe hebben

we een heel goed familiecontact met hen. 

Overigens merkten we in Groningen niets van het oor-

logsgeweld.

Bevrijding aldaar

Er werd met de NSB-er Pieter Nooyen uit Doesum op

een kar door het dorp getrokken.

Terugtocht

Chris  Wijerszou ons ophalen, maar we zijn met Hagens

in een open wagen teruggekomen. Velen die eerder met

de fiets vertrokken waren, werden bij Millingen (Rijn) 1

à 2 dagen opgehouden i.v.m. contrôle op landverraders,

NSB-ers, Duitse soldaten. 

We zijn in Arnhem over een pontonbrug over de Rijn

gekomen.Toen wij bij het Gabrielcollege te Mook aan-

kwamen kregen we koffie/ thee/ chocomel. We werden

afgezet bij van Opbergen aan de Rijksweg en het leek of

we jaren weggeweest was. Thuis was het een chaos.

Het giervat stond op houten blokken en was gebruikt om

warm water te stoken. Kasten stonden op de kop gekiept

in de kelder. We moesten op stro slapen en kregen

bestek van de HARK. Enkele granaten waren door het

dak gevallen en alle ruiten waren kapot.

Bevrijding in Well

Er was toen een feest in zaal Klabbers.

Wederopbouw

Veel Brabantse bouwvakkers werkten bij de ACW

(Aannemerscombinatie Well). 

HARK

Hier was veel onenigheid over en het werd geregeld bij

Thissen de post. Al het  goede spul was er al uit. Wij

hebben bedstukken en twee dekens gekregen.

We kregen een paard met een kar met kromme dissel uit

het noorden dat uit Duitsland kwam.

Van Landbouwherstel hebben we een koe gekregen. Dit

werd geregeld door Litjens uit Wellerlooi.

Interview opgetekend door Jacques Haumann
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Riek Peters

Op 6 mei 1945, daags na bevrijdingsdag is Truus gebo-

ren: Truus Peters, dochter van Tinus Peters en Truu

Rothoff, die hoogzwanger de evacuatie naar Groningen

begon. Truus werd geboren in Hoogkerk in de provincie

Groningen waar de familie Peters geëvacueerd was. Ze

werd gedoopt door Pater Standemeijer in de katholieke

kerk in Zuidhorn. Van het gastgezin kreeg de baby wat

luiers en truitjes.

Tien dagen oud begon voor Truus de eerste grote reis:

terug van Groningen naar Well met een vrachtwagentje

uit Blitterswijck.

Dat betekende dat het gezin Peters weer herenigd werd,

want de familie was in Groningen verspreid over drie

verschillende adressen.

Er werden in het noorden nog meer kinderen geboren:

Eveneens op 6 mei Truus Rothoff en verder Huub van

Rhee in Noord- of Zuidhorn.

Interview opgetekend door Mia Ummenthum-Coppers

Een bezoek aan

Johannes & Peter

Brouwers

In 1944 was Johan bak-

kersleerling en Peter mis-

dienaar. Hun vader was

koster. Ze hadden voor de oorlog al veel familie in Well

en Wellerlooi. 

Mobilisatie

Aan weerszijden van de grens lagen  grenswachten , die

elkaar goed kenden en veel met elkaar spraken. Ze had-

den niet veel te doen en menig slokje werd er genomen.

Later veranderde dat en bij de Mobilisatie lagen er heel

veel militairen. Het mooiste waren de kanonnen, die

door 4 paarden met prachtig tuig getrokken werden.

10 mei 1940

Op 10 mei kwamen er 15-20 krijgsgevangenen door

Twisteden. Zij liepen richting Kevelaer

en verder gingen er troepen de grens over  naar Holland,

waarbij veel bekenden zaten.We hoorden vaak; Hoi Jan! 

Ze kwamen uit de streek, wat natuurlijk gemakkelijk

was Echter geen enkel pantservoertuig.was daar bij.

Mei 1940-medio 1944.

In die tijd kwamen er veel mensen uit de regio aan de

andere kant van de grens bij de Duitse boeren werken en

verschillende daarvan zijn gebleven en soms getrouwd.

Medio 1944- De evacuatie.

Johannes: Ik was toen 14 en ging in Kevelaer voor bak-

ker leren.Er was daar ook een gezel, een zekere Piet

Kersten uit Venraij. Vanaf de herfst dook die onder, want

de baas was nogal Hitlerminded en er hing ook en grote

foto van hem in de kamer. Op Hitlers verjaardag gooi-

den de Hollandse jongens dat schilderij met hun schoe-

nen van de muur.Dat getuigde van veel lef, maar het had

ook verkeerd kunnen aflopen.

Peter was toen nog wat kleiner .Hij was misdienaar en

hielp vader en de pastoor in de kerk.

In de periode dat Well met flink wat granaten te maken

kreeg, was het in "Twistie' nog even rustig. Later in de

herfst werd dat wel kritischer.De vliegtuigen, die terug-

keerden van de bombardementen in het Ruhrgebied , lie-

ten dan de bommen die nog aan boord waren, nog

gauw op het Duitse gedeelte vallen.

In oktober kwamen de eerste 3 Duitse gesneuvelden in

Twisteden aan.Ze werden er begraven en daarbij hebben

wij nog geholpen.. Vader werkte immers voor de kerk.

In Kevelaer werd de bakkerij vanwege het gevaar geslo-

ten,In Twisteden lagen veel Duitse soldaten, die telkens

na 10-14 dagen naar het front moesten. Bij terugkomst

brachten ze de doden in papieren zakken mee terug
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Van de 10, waarbij veel Fallschirmjäger kwamen er

maar telkens 6 á 7 terug.

In september gingen ze ook op patrouille naar de over-

kant van de Maas. Een keer brachten ze chocolade mee

en een marmeren klok.Deze was later weer weg, waar-

schijnlijk meegenomen door de Engelsen,die zich overi-

gens goed gedroegen.

Op een dag, zegt Johannes, moest ik eieren ophalen in

Geldern. Dat was net platgebombardeerd. Het was ver-

schrikkelijk en ik zag wel 30 doden langs de weg liggen.

Op 1 oktober moesten wij en ook de Pastoor naar

Sevelen evacueren. Wij gingen geregeld terug naar ons

dorp. Daar werden toen van witte lakens overalls

gemaakt.Het sneeuwde toen vaak en als de soldaten dan

op patrouille gingen werden ze niet gezien.

Om de Westwall op te bouwen kwamen bussen vol men-

sen uit het Ruhrgebied  en Zuid Duitsland. Zij maakten

bunkers en loopgraven. Enkelen kwamen uit Berlijn en

één ervan 

vroeg of de mensen in Holland ook in huizen woonden.

Wij antwoordden toen: Nee, die wonen nog in gaten

onder de grond. 

Ook waren er Hollandse dwangarbeiders bij, die in

Kevelaer sliepen. Daar hing overal aan de muur een

groot portret van Hitler en die jongens zongen dan: En

dat kreng moet van de muur af, als hij komt. Bedoeld

waren de bevrijders.

Soms kwam er een Duitser met een weggehaalde koe of

fiets, die dan omgeruild werd voor een fles Schnaps.

Bevrijding.

Wij zijn op 3 maart bevrijd, tegelijk met Well.

Aan de grens hadden de Duitsers zich goed voorbereid,

ze hadden zich met kanonnen en al ingegraven Ze ver-

wachtten immers dat de Engelsen van de richting Maas

kwamen en alle kanonnen waren naar die kant gericht.Er

kwam echter een leger van het noorden en een van

Venlo. Er is toen geen schot gevallen. En de hele colon-

ne  Duitsers is gevlucht.

Maar goed, anders was er van heel Twisteden niets over-

gebleven.

Wij hebben in de oorlog ook met granaten gespeeld en

de lange polverstaven er uit gehaald.

Die "huulden "als je ze aanstookte en an één kant dicht

hield. Levensgevaarlijk! Vooral ook door die pantser-

vuisten zijn er verschillende verongelukt. Ook de houten

voetmijnen werden gesloopt.

In Twisteden was niets kapot,in Kevelaer enkele straten

en een grote kerk, maar in Weeze was veel kapot.

Er lagen eerst diverse gesneuvelde soldaten in Twisteden

begraven, ook nog uit de Smakt.

Die zijn later overgebracht naar Weeze, waar er 1500

begraven liggen.

Opgetekend door Mia Ummenthum en Jacques

Haumann. 

Koos Janssen

Mobilisatie

Tijdens de mobilisatie lagen er marechaussees en grens-

wachten op de (oude) kazerne en er waren er ook bij

particulieren in de kost. Zij moesten wacht kloppen om

de zender op de kazerne te bewaken en zij hebben de

bomen aan de Weezerweg voorzien van explosieven.

Mien Manders uit Well is getrouwd met kleine Charlie,

één van de genoemde grenswachten.

Bij Tax (de Kooy) zaten de NL-soldaten “zorgeloos”

met de benen over elkaar te praten. 

In die tijd stond in Well een Kapokfabriek waar 1 man

werkte en er 3 op kantoor zaten. Van Soest werkte. To

Drissen, Lien Derks en Beckers (boekhouder) zaten op

kantoor. Martens uit Kevelaer was de eigenaar. Omdat

Martens een Duitser was en Nederland neutraal was

mocht hij niet op de fabriek komen. Lien Derks droeg

toen alle papieren aan hem over: 

Waar gebeurd: In die tijd zat de Duitser Dr. Wolters op

het kasteel. Grad Hendriks was huisslachter en had de

bijnaam: kont. Zegt Wolters: Dass hat mir der Herr Kunt

gesagt.

Koos was bang voor Grad. Hij had altijd messen aan een

broekriem hangen en greep de kinderen vast. Hij woon-

de in de buurt, maar ze liepen altijd een straatje om als

ze bij Toon Coppers moesten zijn.

Inval 10 mei

Wij werden ‘s nachts wakker van het knallen van het

laten springen van de bomen. De marechaussee en NL-

soldaten vluchtten direct over de Maas. De grenswach-

ten liepen maar wat rond. Er schoot nog een kleine

kanon van de overkant van de Maas.

Wij moesten naar het Moleneind omdat men dacht dat in

Well flink gevochten zou worden. Daar kwamen we de

Duitse soldaten al tegen. Diverse kwamen uit Weeze of

Kevelaer. Je kon er gewoon mee praten, het waren voor

ons geen vijanden, maar zelfs vaak bekenden. Vaderke,

vaderke ga toch naar huis, je hoeft niet bang te zijn en er

gaat niks gebeuren: zeiden ze tegen vader Janssen.

Tegen Toon Coppers, die als timmerman in Weeze

gewerkt had: Ha, der Toon, wie geht’s?.

Stille periode

Af en toe viel er een bom in Well. Dat was eigenlijk een

ongeluk van de Engelsen. Deze Jabo's moesten soms op

de vlucht als de Duitse jagers vanaf het grote vliegveld

Venlo (Fliegenhorst) hen achterna zaten. Later gooiden

de Engelsen vaak 's nachts zoveel fosforbommen op de

Duitse steden dat het leek of het dag was. Er zijn ook

fosforbommen gevallen bij Handrie Derks, het kasteel

en in de wei, waar nu de kerk staat. Wat een licht!

We hadden, zei Koos, een slechte huiskelder en daarom

een schuilkelder achter het huis gemaakt. Dat was ook

niet veel soeps want als er een granaat op gevallen was
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dan was hij er dwars doorheen gegaan. We hadden geen

ervaring met zoiets.

Begin sept. 1944 verwachtte iedereen dat de oorlog

binnen enkele dagen voorbij zou zijn. Wim, Thei, Harry

Schreurs en Sjaak (vrijer van zus To) zijn toen met de

laatste pont over de Maas gegaan. Ze hadden alleen

maar bij zich wat ze aan hadden, verder niets. Ze wer-

den opgevangen in het bevrijde Helmond en opgesloten.

Ze zijn daar ontsnapt en naar familie in Weert gegaan.

Sjaak is later teruggekomen. De NSB-ers zijn in sept.’44

uit Well vertrokken naar de Lüneburgerheide, ook Nel

Sprenkels met haar moeder (tante Koos).

12 okt.1944

Op 12 okt. werd de pont gebombardeerd. Het water

spatte over de huizen heen, bij dr.van Bracht en Herman

Koppers waren de ruiten kapot, gordijnen fladderden

naar buiten.

Joop Thissen en Lod, de broer van Lod, waren onderweg

om aardappelen op te halen. Zij wilden bij Frans

Coppers (koster) naar binnen maar de deur was dicht. Ze

zijn toen op het kerkhof gaan zitten. Joop werd toen

zwaargewond door een scherf in de lever. Hij werd op

een fietsenrek gelegd en is later naar het ziekenhuis

gebracht. Well is toen een week lang beschoten en

gebombardeerd. Telkens eerst mitrailleurvuur en dan

kwamen de jabo's. 

Er vielen geregeld granaten op de kruispunten in Well.

Bij het veer, bij de Coöperatie/ Karel Janssen, bij zaal

Klabbers. Vrouw Thijsen uit het Knikkerdorp werd daar-

bij, samen met haar kind, getroffen bij de Coöperatie.

Het kind was meteen dood. Het was zijn halve bips

kwijt. Vrouw Thijssen heeft nog een uur geleefd. Ze

rochelde voortdurend en er kwam telkens bloed mee. Ze

riep de hele tijd: Mooeeder, mooeeder, Zuster Johanna

was er direct bij en zei:” jullie moeten er maar bij bid-

den tot ze dood is”. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, wat

een toestand. Wij zijn toen toch wel heel erg geschrok-

ken.

Zo was mevr. van Gellecom een keer op bezoek bij

mevr. Vos toen ze zwaar gewond raakte. Ze had een

scherf door de neus en is nog naar het ziekenhuis

gebracht, maar daar gestorven.

In die tijd moesten er ook loopgraven gemaakt worden.

Dat gebeurde door gearresteerde Duitse burgers die

tegen de Nazi's waren(organisatie TODT). Het waren

goede Duitsers. Een architect die bij Koos thuis naar de

WC ging maakte een praatje en wist al te vertellen dat

Duitsland een “Neues Waffen” had dat kilometers in de

omtrek alles vernielde zodat er niets meer over bleef.

Koos vertelt: Wij zaten eerst bij Nelly Drissen in de kel-

der. De Maas kwam zo hoog dat we dag en nacht met 2

pompen moesten pompen, ook de meisjes en dat was

zwaar werk. Het water kwam zo hoog dat we moesten

verhuizen naar de Coöperatie. We staken elke dag een

stokje in de grond en 's morgens keken we hoeveel de

Maas weer gewassen was. 

Vlees hadden we meer dan genoeg want geregeld was er

weer een noodslachting van gewond geraakt vee. Toen

de familie van Toon Coppers een week uit hun huis

moest voor inkwartiering gooiden de Duitsers de weck-

glazen in de tuin.

Eind nov. hebben we te maken gehad met een schijneva-

cuatie. Bij het kasteel stond het water hoog over de dijk.

's Avonds kwam het bevel: Heraus. Ik zei nog: zet maar

een taxi voor de deur; Heraus!

Alles moest stil gebeuren want de Engelsen hadden

luisterapparatuur. Ze hoorden een colonne/ troepenver-

plaatsing lopen en begonnen dan te schieten. Het was

donker toen we de evacuatie begonnen en Ser Kessels

deed zijn onderbroek uit zodat die droog bleef. Je zag

toch niks. Het water stroomde nl. enorm snel over de

Kasteellaan en je wist soms bijna niet meer of je nog op

het wegdek liep. De vrouw van Toon Coppers gleed uit:

een enorm geschreeuw, maar het liep goed af. We zijn

een tijdlang bij Grad Peters met zijn Poolse vrouw

(Meschina Vloderek) geweest en toen konden we 

‘s avonds weer terug. Dat gebeurde met kar en paard

door mensen van het Wellsmeer-ontginning.

Omdat er niet meer gepompt was, waren vele kelders

ondergelopen: alle etenswaren lagen in het water en de

bedden waren “zeiknat”. Wat hebben we toen de Maas

verwenst. Er was thuis niets weggehaald, maar de solda-

ten hadden wel hun behoefde in een bak met wasgoed

gedaan; die smeerlappen.De algehele evacuatie ging niet

door omdat het verdere transport via Duitsland niet gere-

geld was.

Evacuatie op 12 jan. 1945

Een Duitse hoge mieter kwam het aanzeggen. Weg mit

die Leute hier, viel zu gefährlich. Ja, wij zaten aan het

front. De Duitsers hadden het deze keer goed georgani-

seerd.

Gepakt en gezakt vertrokken we. Ik had een rugzak zo

vol dat ik er mee achterover viel. De fiets met volbanden

werd volgepakt. We liepen tot bij de molen. De oude

(Rotterdamse) mevrouw Vos zei: “Oh, meid, Oh meid”.

Moeder Janssen, die heel slecht ter been was, is met

Rode Kruis-wagen naar Weeze gebracht. Pa wilde niet

bij Geenen slapen en heeft samen met Jenneskens van

de Groote Waaij bij hun familie geslapen. De volgende

dag moesten we in een trein van veewagons. Bij elke

wagon stond een Grüne Polizei. Wij de fiets erin, hij

hem eruit; toch gelukt om mee te nemen. We moesten

bijna allemaal staan, zo volgepropt was de wagon. Het

was zeer koud. De ijspegels hingen aan de wagon.

Mevrouw Hommen is die nacht bevallen. Het kind

(Jozef) heeft het altijd aan het hart gehad en is later

gestorven. De trein heeft een keer onderweg en nog een-

maal in Winterswijk gestopt.

Als mensen hun behoefte moesten doen dan hingen ze

buiten de trein. Moeder moest vaak plassen: Herein; es

ist hier kein Rusland! De trein is niet beschoten.

Toen we in Groningen aankwamen keken wij onze ogen

uit; geen beschadigde huizen, alle ramen erin met gordij-
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nen ervoor. Dat was bij ons in Well toch wel heel wat

anders. Er was ook een mevrouw uit Wellerlooi die

zwart als roet was van de kaarsendamp waarmee  ze het

melkpotje voor de baby opgewarmd had. Een Groningse

vrouw heeft haar toen aangeboden zich bij haar thuis te

komen wassen.

Wij gingen naar de Harmoniezaal. Anderen naar de

Korenbeurs en die van het klooster naar het klooster van

de Zusters van O.L.V. Op een groot balkon lagen heel

veel baby's (250?) te huilen. Verschrikkelijk. Vrouwen

lagen in 2 bedden boven elkaar en de mannen lagen op

stro. Ik sliep onder een vrouw uit Wellerlooi die vrese-

lijk, maar dan ook vreselijk stonk; een uur in de wind. Ik

heb toen voor de eerste keer gehuild: het werd mij

teveel, wat gebeurt er toch allemaal. In Well hadden we

ons nog geregeld kunnen wassen in de bakkerij en in de

Coöperatie, maar nu al die tijd niet meer. Er liep ook een

kerel rond met een heel vieze baard. De Groningers

wisten niet wat ze zagen. We zijn een dag en nacht in de

Harmoniezaal geweest. Het toilet was er verschrikkelijk

vies: “een grote toren”.

Een streng gereformeerde dominee zei: Dat is de straf

voor de Limburgers voor hun losbandig leven.

Het was verder goed geregeld in Groningen. We kregen

direct een bord met lekkere pap en 's morgens een stuk

mik. 

We werden opgedeeld en ondergebracht in Hoogkerk (5

km. van Groningen). Voor contrôle moesten we bij een

dokter komen en we werden ontsmet met Lysol. We had-

den allemaal luizen, vooral vrouwen met een knot, ja

soms tot barstens vol. Niet om aan te zien. Ik kwam bij

de Hervormde fam. Smit; een oude oma en gescheiden

dochter met haar zoontje Jan van 7 jaar. Jan had al de

hele dag verteld: Vanavond komt de evacué. Hij wist

niet wat dat inhield en toen was ik dat. Als Koos een

kruisteken maakte zei hij: “Wat ligt Koos toch te zwaai-

en”. Hij had natuurlijk nog nooit zoiets gezien. Oma

kende het "ritueel"wel. 

Lod zat bij een streng Gereformeerde familie. Ze vroe-

gen hem of hij Grieks-, Rooms of Orthodox Katholiek

was. Dat wist Lod niet, wist hij ook echt niet. Het woord

"flauwekul" was bij hun al zonde. Lod zei nog wel eens

“gvd”, maar die godslastering hebben ze hem toch afge-

leerd. “Ze liggen de godganselijke dag te zaniken over

het geloof en ik weet er niks van”, zei Lod. Ze hadden

continue een discussie over het dopen van een andere

geloofsgroep.

In Hoogkerk was een katholiek kerkje. Na de mis ging

men de café in om te kaarten en een biertje te drinken.

Ongekend voor de gereformeerden. Schande, van de

kerk naar de kroeg! Jenneskens van de Grote Waaij was

ook in Hoogkerk. De oude Jenneskens is er gestorven en

begraven in de tuin.

Overdag maakten we kaarsen. De zoon van oma had een

kaarsenfabriek. Een stuk electrische buis- draadje

erdoor- vet erin- laten stollen- rollen over een warme

kachel en de kaars eruit trekken. Ze werden in de regio

verkwanseld voor o.a. bonen en aardappelen. 's Middags

werd er voorgelezen uit de bijbel. Jan kreeg dan het laat-

ste woord, maar had de hele tijd met auto's zitten spelen

en zei dan: “Ik weet het niet meer”.

Van koken konden ze in Groningen niks. De fabrieksdi-

recteur had als jager een keer een haas geschoten. Daar

werd eerst soep van gekookt en dan het vlees eraf

gestroopt. Maar Koos was beter gewernd, want haar

moeder had altijd op het kasteel gekookt! Alleen in de

zomer kwam van Schlössnigg met een eigen kok, kin-

dermeid, verloskundige, dokter, smid, hoevenier, poet-

sers. Het eten wat over was werd dan jammer genoeg in

de gracht gegooid.

Bevrijding Hoogkerk 

De Canadezen kwamen eraan en er werd nog wat

geschoten. Er vielen enkele doden. Als bij iemand de

ruiten in het huis stuk waren, was het : Het hele huis

stukkend. (hadden ze Well eens moeten zien). We, ik

was 20 jaar, hadden allemaal een Canadees in de arm

waarmee we over straat trokken. Op een gegeven

moment was bekend geworden dat er een film zou zijn

over Limburg. Wij met een stel meiden daar naar toe.

Beneden in de villa zaten wat officieren en die zwaaiden

"veelbetekenend" met hun wijsvinger. “Kom maar

binnen en ga boven maar naar tickets vragen”: zeiden

ze..Wij naar boven en nog niets in de gaten hebbend

maken we een deur open. Liggen er een paar in bed.

Nog een deur geprobeerd; hetzelfde. “Potverdikke”, zei

Mia Jenneskens, “we zitten in een hoerenkast, gauw

weg hier”. Toen wisten we waarom die officieren zo

met het vingertje zwaaiden. Wat waren we toch onnozel

geweest. 

Terugtocht

Onze Lod en Bèr Reiniers zijn, na diverse malen bij de

Rijn teruggestuurd te zijn, met de fiets naar Well gegaan.

De rest van de familie is samen met de familie Daniels,

met kar en paard teruggekomen. Bij de rivier (Rijn)

moesten we stiekem oversteken. De kippen werden in

een boot gezet en de mensen sprongen er boven op in

het donker. We hebben in een schuur bij Arnhem gesla-

pen en verder gelift tot Nijmegen-Mook. Daar werden

we opgevangen bij de Schippersschool. Van daaruit met

Simons uit Velden voor F 100, - naar Well.

In de Grotestraat wist je niet wat je zag. Er lag een dijk

van puin op straat, alle ruiten kapot, onbewoonbare hui-

zen; een spookdorp. Bij ons thuis was de ruit boven het

trappengat kapot en als het regende kwam al het water

van het dak via dat gat naar binnen de trap af; net een

waterval, maar dan binnenshuis. Het hele huis stond vol

potjes en als het regende ging het de hele nacht maar

door tik-tak-tok......

De broers, Wim, Jan en Thei waren eerder thuis omdat

zij in sept. over de Maas gegaan waren. In Maart lag er

de pontonbrug. Het was zo'n militaire verkeersdrukte in

Well dat er op elke hoek een verkeersregelaar stond. Wat

de Engelsen op straat in de weg lag kiepten ze gewoon

in de huizen naar binnen. De piano van Otten gooiden ze

vanuit het bovenraam op straat. Als ze een naaimachine
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vonden zaten ze er de hele dag op te trappen.

Achter, onder de schuur hadden we vóór de evacuatie

een gat gegraven. Dit was volgestopt met kleren van

Wim, Jan, Thei en Lod, lakens en ook een pot met zilve-

ren rijksdaalders. Het was gemaakt door Lod en Sjaak

(vriend van zus To) na september, dus Wim, Jan en Thei

wisten dit niet. Ze waren wel als eersten thuis. De

Engelsen hadden met een metaaldetector juist  de geld-

pot gevonden toen Jan gelukkig binnenkwam en het geld

"in beslag nam". Alle kleren waren zeiknat geworden

door het water van de Maas. Ze werden gedroogd bij de

Coöperatie (Tinneveld). Bij Tinneveld was ook alles

weg en zij dachten dat hun spullen door de eerder terug

in Well zijnde Wim, Thei en Jan gepikt waren. Moeder

zei; kom kijken in al onze kasten, maar er zat niets van

hen bij.

Bevrijding Well

Er is op 31 augustus een optocht geweest en ik heb toen

op een wagen gezeten. We kregen volop chocolade en

sigaretten van de aanwezige Engelsen.

1e jaar na de oorlog

Omdat er zoveel spullen versjouwd waren werd er een

Kijkdag georganiseerd zodat de rechtmatige eigenaar

zijn eigen spullen terug kon vinden. Wij hebben o.a. een

½ literke buiten aan de straat gezet. Komt Bertus Tax;

mien literke, mien literke. Men was zo blij met elk eigen

teruggevonden stuk, hoe klein het ook was.

Op het kasteel was in die tijd geregeld dansen met de

Engelse officieren. Nel Arts kreeg dan een uitnodiging

en ronselde wat Wellse meiden. Er zat een orkestje uit

Nijmegen. De opening was altijd het Wilhelmus en God

save the Queen. Dan was er thee en cake; alles heel

leuk, netjes en heel beschaafd. Er waren moeders uit

Venlo die hun dochters daar "afleverden". De Wellse

jongens waren jaloers en zeiden: “Die meiden gaan we

met de kermis niet meer halen om te dansen”.

Een bijzondere hulp was wel dat de mijnwerkers in hun

vrije weekend naar Well kwamen om puin te ruimen.

Het huis van ons stond op de lijst om afgebroken te wor-

den, maar pa wilde dat niet. Later had hij er spijt van.

Controleurs

In de oorlogsperiode kwamen er zo voor en na contro-

leurs. Wij hadden altijd pungeltjes meel, die gebracht

werden om illegaal brood te bakken, onder het bed ver-

stopt. Voor een pungel meel kreeg men een bon (Goed

voor 1 brood)

NSB

Koos Sprenkels (een tante die naast ons woonde) en

haar dochter Nel waren bij de NSB.

Tante Koos is uit verbittering erbij gegaan. Ze was

getrouwd met een douanier, heeft in Vlodrop en Eijsden

gewoond en kwam later naar Well terug. Tante Koos

deed bij de douane fouilleerwerk bij de smokkelaars.

Haar man uit Asten ging vreemd en vertrok. Ze zijn

gescheiden en er waren twee kinderen, maar hij gaf geen

alimentatie. Het was dus armoe troef. Kapelaan Lamers

ergerde zich aan deze gescheiden familie en zei vaak:

“Dat gescheiden wijf”.

Tante Koos schreef wel eens wat op straat: Duitsland zal

overwinnen (voor een vergoeding?)

Nicht Nel Sprenkels was kapster en heeft in Venlo op

het vliegveld gewerkt; had er een hele goede administra-

tieve baan. Ze was een zeer knappe “den”, pikzwart haar

en blauwe ogen. Ze was ook nog eens zeer begaafd,

speelde goed toneel en kon goed schilderen, o.a. portret-

ten en landschappen.

Nel vertelde dat de spullen voor het vliegveld slim “ver-

pakt”werden. Kwam er een schip met mest dan zat er

bovenop weliswaar wat mest op de wagen voor de zg.

boerderijen (vliegtuigbunkers), maar eronder zaten aller-

hande andere spullen voor het vliegveld.

Tante Koos en Nel zijn in sept. naar Dld gegaan, maar

hadden het daar niet vlot. Ze zijn teruggekomen naar NL

(Groningen). Dr. van Bracht heeft hen daar na de bevrij-

ding aangegeven als NSB-er. Zij moesten een ½ jaar

naar een interneringskamp in Valkenburg. 

In die tijd zat Broer (Alouisius) in militaire dienst op het

schip H.M. de Ruyter. Dit schip is door de Jappen getor-

pedeerd in de Javazee. Hij is er opgepikt en moest in een

zoutmijn werken. Men raakte hierbij geregeld gewond

en dan drong het zout in de wonden. Het was soms ver-

schrikkelijk om aan te zien; de Jappen zaagden iemands

been eraf zonder te verdoven. E.e.a. vernomen van een

kennis uit Venlo die het overleefd heeft. Broer heeft nog

geleefd tot april 1946. Toen tante Koos en Nel in het

kamp zaten hebben ze daar vernomen dat hij gestorven

was.

Weer terug hebben ze in Bergen (hun huis is Well was

helemaal kapot) gewoond. Daarna heeft Nel gestudeerd

voor maatschappelijk werkster, hetgeen ze uitgeoefend

heeft in Nijmegen. Ze reed er dagelijks met haar VW-

auto naar toe.

In haar jonge jaren was ze verloofd met een

Rotterdamse marechaussee van de kazerne. Deze zat

later in Engeland, is daar getrouwd en had kinderen. Hij

is later nog terug willen komen bij Nel, maar die wilde

dat niet meer i.v.m. het gezin dat hij had.

Op latere leeftijd is ze getrouwd met een fabrieksdirec-

teur in Roode (geen kinderen).

Als NSB-er stond je wat hoger in aanzien en Nel had het

wel wat hoger in de bol. Ze heeft nooit iemand aange-

dragen voor zover bekend. Ze was niet meer zo geliefd

bij de andere meiden, maar waarschijnlijk kwam dat ook

omdat ze toch wel wat jaloers op haar waren.

HARK

De textielspullen kwamen aan bij Thissen de post. Op

een gegeven moment liepen de dames Arts, Schreurs en

Miep Koppers met een bontmantel rond.

Men zei dat deze bij de Hark waren binnengekomen.

Interview opgetekend door Jacques Haumann
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Jan Lemmen &

Leen Nijsen 

10 mei

LN Honderden Duitse fiet-

sers gezien

JL Na de middag enkele

Duitse auto's. Om 4 na de middag kwamen er veel vlieg-

tuigen over: Vader zei: “Het is oorlog”.

Tegen 4 uur 's nachts trokken de NL soldaten zich al

terug over de Maas. Er was geen verkeer op de Kamp

want er kon ook geen verkeer door omdat de wegen 2 m

opengebroken waren. Ze hadden zelf al een paar duikers

in de greppel gegooid zodat men er wel overheen kon

om op het land te komen.

Stille periode

JL Was in 1943 19 jaar. Hij werd in juli gekeurd voor

werk in Duitsland. Jan moest met de tram naar Venlo en

met de trein naar Keulen en daar stond Elema (bedrijfs-

leider Wellsmeer) en stelde dat alle Wellse jongens al

voor de Duitsers werkten op het traktaatland. Samen met

de vrachtwagen van Nölleke Driessen (chauffeur

Wellsmeer) gingen ze weer naar Well terug. Om 7 uur

gegaan en om ca 14.00 uur weer terug.

In het Wellsmeer werkten april 1944 ca 80 man en je

verdiende F 10, - per week. Stenmann (Duitser) was de

bedrijfsleider en geen gemakkelijke. Hij kreeg een keer

een ongeluk bij een steenfabriek en Frans Koppes uit

Elsteren heeft hem toen vervangen.

LN In die tijd waren er wel controleurs. Frans Josten uit

Bergen zei: En Dries (vader van Leen) heb je alles aan

de kant, dan kom ik morgen even kijken. Korsten (uit

Velden) en Schink (uit Arcen) waren fanatieke contro-

leurs. Dries zei een keer tegen Schink: Als je veel

praatjes hebt dan steek ik je aan de riek!!

Medio 1944- Evacuatie

JL Medio 1944 vielen de eerste granaten.  Eerst kwamen

de Westwallwerkers: loopgraven en versperringen

maken langs de Maas. In oktober en november kwamen

de oudere “brüne” soldaten van de Todt-organisatie en

Nederlanders die hen moesten helpen.

Toen de Duitsers op 1 januari 1945 bij Smitsboer in

Well de Maas over gingen moest de hele Kamp bij

Jenneskens in de kelder. Het was zo'n oorlogsgeweld dat

wij allemaal dachten dat we eraan gingen.

Op het laatst schoten de Duitsers niet veel meer. Voor

één granaat kregen ze er 10 terug.

Buurman Kessels werd ‘s nachts getroffen door een fos-

forbom en het huis brandde grotendeels af. Wij merkten

het niet en sliepen erdoorheen.

Bij Geijsteren lag een vlot waar men veel weggehaald

vee mee over de Maas bracht.

De Duitsers schoten blijkbaar ook op St. Servaas: “

Morgen geht das verrückte Haus d’ran. Was muss man

mit die Verruckte”?

Vele Duitsers waren oorlogsmoe. Op het laatst zegt een

oude Duitser: Den Krieg haben wir schon verloren,

nur die Bekanntmachung noch.

LN Bij ons was een RK post in de voorkamer. Na de RK

fase kregen we veel inkwartiering. Onderling werd veel

vee weggehaald en we sliepen elke nacht in de schuil-

kelder. Bij Drikes Valckx stonden schijnwerpers en als

ze de vliegtuigen in de lichtbundel kregen had hij geluk

als hij er doorheen kwam. Bij Gradus Lucassen liet een

vliegtuig alle bommen vallen om er tussenuit te komen

en Gradus vertelde: Jesus, Jesus, ik heb geluk gehad, ik

zaat in de sili (bedoelde silo).

In de tijd van de razzia's hadden ze een onderduiker in

huis.

Een zekere Ir.Joop Groenewegen uit Rotterdam. Tijdens

het dorsen komt de Grüne Polizei eraan. Moeder zet de

electromotor stop en de onderduiker wordt snel in de

dorsmolen (in de zg schudder)  onder wat stro gestopt.

De Duitsers zoeken de hele schuur door en zeggen

aldoor: "Verdammt noch mal, er muss hier sein", maar

ze vinden hem niet. Later, als hij niet meer bij hen

ondergedoken is, ontvangen ze vaker nog een brief van

hem met de vriendelijke groeten van "Uw dankbare

zwerver". In zijn laatst ontvangen brief schrijft hij dat

hij deze brief met de mond geschreven heeft omdat ze

hem zo toegetakeld hebben dat hij zijn armen niet meer

kan gebruiken. Verder nooit meer iets van gehoord.

Het was altijd oppassen geblazen met onderduikers

i.v.m. verraad van de NSB; Maen H. en Pietje Z. Ze

deden zo geen vlieg kwaad. Ze waren uit armoe NSB-er.

Ze zijn september 1944 (Dolle dinsdag) naar de

Lüneburgerheide gegaan. Hun kinderen werkten allen in

Duitsland waar overigens veel meer te verdienen viel

dan in Nederland. In Duitsland waren veel te weinig

jonge mannen, want die waren in militaire dienst.

Gert Haumann en Dries Nijsen moesten ook loopgraven

maken. Voer ophalen op het land was vaak levensge-

vaarlijk, maar moest toch gebeuren voor het vee.

Medio okt. zijn 2 kinderen van Sanders (evacués uit

Afferden) dodelijk getroffen.

Evacuatie

LN Op 6 jan. Grüne Polizei: Eine Stunde, alles raus.

Onderweg begon het al te sneeuwen en in Weeze lag al

een dik pak. In een school geslapen? 's Morgens was de

kar en paard met alles erop weggehaald. We hadden

alleen nog wat we bij ons hadden. Vader heeft bij een

boer een ladder gehaald, volgeladen en ze werd meege-

sleept. Naar Goch, Kleve kapot, Emmerich. In Kleve

was het net een varkenskooi in de school, het dak lekte,

de ruiten kapot. Henk hangt zijn zwarte jas aan de muur

en die zat later barstensvol grote varkensluizen. In

Ruurlo hebben we achter in de kerk geslapen terwijl er

voor de kerkdienst gehouden werd.

We zijn in Wierden ontsmet. Ook alle kleding werd

gestoomd nadat alle documenten/ portemonnees ingele-

verd moesten worden. In Rijssen hebben we al die tijd in

een school gelegen. Het was slecht eten uit de gaarkeu-

ken en we hebben veel honger geleden.

Een dominee vroeg om een kast te verplaatsen. “Goed
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als we een zak aardappelen krijgen”. Toen ze er midden

in de kamer mee waren zei hij, dat hij dit niet zou doen.

Kast bleef “even”midden in de kamer staan. Toch de

aardappelen gekregen. Ik was 17 jaar en ging diverse

malen in een winkel een kaart kopen met de bedoeling

dat ze mij vroegen om te komen helpen. Het lukte uit-

eindelijk. Ik schilde dan wat meer aardappelen, die

waren dan over en stak ze dan in mijn zak en nam ze

mee naar thuis.

Riek was erg ziek en we kregen geen melk. Henk heeft

toen stiekem een koe gemolken. De koe was van de boer

waar hij later als veearts gewerkt heeft. 

Henk en Sjaak gingen als schooiers langs de deur voor

etenswaren.

JL Van Weeze naar Goch- Kleve- 's Heerenberg-

Zeddam- Terborg- Lichtevoorde- Beckem (bij

Haaksbergen). Vader Lemmen was bij hoeve Isodorus.

Bij die boer had hij in de WO I gelegen.

Piet, de broer van Jan werkte al enkele jaren als vracht-

wagenchauffeur bij Geenen. Daarvoor was hij chauffeur

geweest bij Piet Klabbers. Hij haalde dagelijks werkvolk

op in Well voor de firma Geenen. De fam. Geenen was

tijdens de evacuatie al vertrokken en Piet woonde in hun

woonhuis. De fam. Lemmen heeft die nacht ook in dat

huis geslapen. Piet reed constant op en neer naar de Rijn

of Terborg om (oude) mensen en kinderen weg te bren-

gen met de vrachtwagen.

Bevrijding

JL Op paasdag kwamen de Engelsen binnen met groot

materieel om bruggen over het water te leggen.

LN Het bevrijdingsbericht kwam via de radio op het

schoolplein

Terugtocht

JL in de 2e helft van mei retourtransport met een

Engelse vrachtwagen.

Thuis was het huis helemaal kapot en is daarom later

gepleisterd.

LN We zijn door een  vrachtwagen van Hannes Weijs

opgehaald. Ons huis was niet kapot, wel de ruiten. Vader

zeibij thuiskomst: “De honger is nu voorbij”.

Bevrijdingsfeest Well

JL Was op 31 aug. 1945. De Kamp deed mee met de

wagen: De terugtocht van de Duitsers.

NSB

“Biesen Tontje” (goede), Hen T. (Arbeidsdienst), Frans

v. Baal (Vissert) is niet meer teruggekomen van de

Lüneburgerheide.

HARK

LN Werd geregeld bij Thissen de post en Schreurs: 2

dekens en 1 sporthemd ( geen meubilair) gekregen.

JL 2 stalen bedden gekregen.

Toneel

LN Na de oorlog werd er zo voor en na een toneelstuk

opgevoerd, ook een over het oorlogsgeweld. Met Wiel

Rutten, Jan Mulders, Jacob Krebbers.

Interview opgetekend door Jacques Haumann

Leo Verdijk
Oud Wellenaar schrijft het volgen-

de verhaal.

Mobilisatie

Ik herinner me dat we eens met de fiets naar Kevelaer

op bezoek gingen en toen in de buurt van de grens door

een tankgracht moesten klimmen, die op mij toen onein-

dig diep overkwam.  Dit moet voor de oorlog zijn

geweest ('38 of '39) 

Van m'n tante uit Kevelaer herinner ik me alleen dat ze

altijd huilde, ze was heel erg emotioneel.

Haar man was zo'n schoenmaker uit een of ander

sprookje, mager, met brilletje en voorschoot.

Tijdens de mobilisatie gingen we soms kuch halen bij de

Nederlandse militairen die ergens bij het Sterrenbos een

soort bakkerij of keuken hadden. Niet dat de kuch lek-

kerder was dan het brood van bakker Janssen, maar het

was weer eens wat anders.

10 mei 1940

Mijn oudste herinnering uit de oorlogsperiode is onge-

twijfeld de evacuatie op 10 mei '40, toen we 's morgens

vroeg uit het dorp moesten evacueren en naar de familie

Daemen op de Kamp zijn gegaan (Kapelhoeve).

Het plaatje van enkele Duitse militairen op de fiets met

geweer op de rug, die een soort wedstrijdje hielden om

de verkeersheuvel voor het huis van Piet Klabbers, staat

me nog helder voor de geest.

Overigens was het verblijf op de boerderij van Daemen

ons (mijn zus en mij)  zo goed bevallen, dat we daarna 

's zondags nog vaak naar de Kamp zijn gegaan, meestal

achter op de fiets bij één van de Daemen dochters die

naar de kerk waren geweest.

In de laatste jaren van de oorlog ging ons moeder 

's avonds met de fiets de boer op om voedsel te verga-

ren, meestal wat graan, melk of groenten. “Pungelen”

noemde ze dat.

Op een vrije slaapkamer was een hoekje vrij gemaakt

waar het graan werd bewaard om later te worden gema-

len bij molenaar Vink.

Dit pungelen was niet toegestaan door de bezetter en

soms was er contrôle, waarbij ze haar buit ook wel eens

is kwijtgeraakt.

Overigens kan ik me niet herinneren dat we ooit honger

hebben geleden.

Ons moeder pochte tegen buurvrouwen dat ze nog echte

koffiebonen had. Dat klopte inderdaad, ze had zorgvul-

dig 4 koffiebonen bewaard, die ik echter voor steentjes

aanzag en op een slechte dag uit het raam heb gegooid.

Ze was toen niet blij.
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Als de bommenwerpers overkwamen gingen wij altijd in

de kelder. Dit was meestal in de nacht.

Bij een van die overtochten is de boerderij van Bovee in

het Leuken getroffen door een brandbom en tot de grond

toe afgebrand.

Imposant waren de lange vingers van de zoeklichten van

de moffen, die een eenmaal gevangen vliegtuig maar

moeilijk weer loslieten. 

Toch heb ik diverse bommenwerpers zien neerstorten. 

Een zo'n drama herinner ik me nog goed. Een kennelijk

zwaar beschadigde 4 motorige Lancaster vloog heel laag

en zeer langzaam, richting westen. Plotseling dook van-

uit de wolken een Duitse jager op de bommenwerper,

maar blijkbaar was de boordschutter alert, want de jager

ging rechtstreeks naar de grond en kwam ergens in

Wanssum terecht. Echter ook de bommenwerper stortte

enige seconden later brandend neer, ook in Wanssum.

Onmiddellijk kwamen enkele motoren met zijspan van

de Grüne Polizei in actie, die de pont, die ongeveer hal-

verwege de Maas richting Wansum voer, terugfloten.

Volgens mij heeft géén van de inzittenden dit overleefd.

Ik heb bij dit voorval geen parachutisten gezien.

12 okt. 1944 (aanval op de pont)

De eerste granaat die bij ons in de buurt viel (in de bon-

gerd van Borsboom) was een ware sensatie. Bij ons

sneuvelde een ruit. Groot was de woede: hoe durven ze,

we zullen wel eens schadevergoeding gaan eisen etc.

Dat was sept. '44.

Enkele maanden later zaten er wel meer gaten in het

huis en werd nooit meer iets gehoord over vergoeding

van schade.

Bij een aanval van 2 of 3 geallieerde vliegtuigen op de

pont van Martien Drissen, was ik juist in de Grotestraat

en heb de duikvluchten vanachter een stenen pilaartje bij

het postkantoortje van Thissen kunnen waarnemen.

Na de aanval, die met veel rook en herrie gepaard ging,

was alles als daarvoor, de pont was nog steeds pont en

functioneerde nog prima.

Toen de geallieerden oprukten vanuit Venray, werden de

moffen in Well ook actiever.

Zo hadden ze over de Maas een kudde koeien geroofd,

die naar Duitsland werd gebracht, maar de nacht door-

bracht in de wei aan de Hoenderstraat tegenover

Kessels, en Coppers (plaats van de huidige kerk, de

Mariaweide).

Die koeien hadden het zeer moeilijk met hun volle uiers

en mochten door de dorpsbewoners gemolken worden.

Het was erg druk in die wei.

Langs de oever van de Maas werden loopgraven aange-

legd en daarvoor werden overal mannen opgetrommeld.

Bij ons in huis was geen man (mijn vader was in decem-

ber 1940 al overleden), dus moest ons moeder mee om

te graven.

Gelukkig werd ze afgelost door een jongeman uit de

Marechausseekazerne aan het Moleneind. Helaas weet ik

zijn naam niet meer.

Blijkbaar schoot het graafwerk onvoldoende op, want de

moffen lieten Duitse arbeiders komen. Bij ons in de

voorkamer waren er een aantal (ca. 6 mannen geloof ik)

ondergebracht, die op stro op de vloer sliepen.

Wij hadden in die tijd inkwartiering van een luitenant of

Feldwebel met zijn staf. De luitenant had de goeie

kamer in gebruik. Zijn staf zat in de bijkeuken.

De radio, die eigenlijk al lang ingeleverd had moeten

worden, was verstopt achter een scherm in die goeie

kamer en zal ongetwijfeld wel eens gezien zijn door die

officier, maar aanzetten kon hij hem toch niet (geen

elektriciteit meer)

Overigens werd die radio intensief gebruikt door de

buurt om naar radio Oranje te luisteren, toen er nog wel

stroom was. 

Wij leefden toen al zonder elektriciteit en de verlichting

bestond voornamelijk uit petroleumlampen. Hiervoor

hadden de moffen die bij ons woonden een korffles olie

uit het klooster gestolen. Dat wist de rector van het

klooster en die vertelde dat aan ons moeder. Zij heeft

toen zo op zo'n klein soldaatje ingepraat, dat die zonder

morren goedvond dat vrijwel de gehele fles werd terug-

gejat.

Argument was dat die olie nodig was voor de godslamp,

die moest altijd branden, "Du bist doch auch katholisch!

".

Bij een van de beschietingen is onze buurvrouw, Miet

Krebbers geb. Drissen, echtgenote van de postbode

Sjang Krebbers, geraakt door een granaatscherf. Dat

gebeurde toen ze voor het raam stond in het huis van

Ben Reiniers de schilder.

Miet had geluk dat de scherf niet 2 cm meer naar rechts

vloog, dan had ze het niet naverteld. Wel heeft ze er een

spraakstoornis aan overgehouden. 

Eind 1944

De laatste maanden van '44 werd het bepaald ongezellig

toen Well onder bereik van de geallieerde kanonnen

kwam te liggen.

Wij leefden toen voornamelijk in de kelder en dat werd

nog ongezelliger toen de Maas overstroomde en ook

onze kelder vol water liep.

Er stond zeker 40 cm water in en ook de wanden waren

kletsnat. We hebben toen ons bed op 4 cafétafels gezet

en konden nauwelijks rechtop in bed zitten zonder het

hoofd te stoten.

In dat bed (2 persoons ledikant) sliepen we met ons vie-

ren, ons moeder, mijn zus Toos ,Mia Klabbers en ik. De

laatste was 's nachts altijd bij ons omdat ons moeder

toch wel bang was alleen met 2 kinderen (10 en 7 jaar

destijds)

Moeder en Toos lagen met het hoofd aan een kant, Mia

en ik aan de andere kant.
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Nadat het water weer gezakt was, hebben we de kelder

leeggepompt met een grote handpomp van de brand-

weer.

Er werd een klein potkacheltje geplaatst met de pijp

door het kelderraam en de bedmatras werd dicht bij die

kachel gezet om te drogen. Helaas iets te dicht, want de

matras vloog in brand.

Die hebben we toen in de tuin gegooid, maar kennelijk

onvoldoende geblust, want 's nachts werden we door een

Duitse patrouille gewekt omdat de zaak weer in brand

stond en dat was gevaarlijk vonden de moffen.

Verduistering was verplicht, zelfs de weinige fietsen

moesten de koplampen afdekken en slechts een klein

spleetje licht doorlaten. Fietsen hadden toen houten ban-

den, of zogenaamde volkneppers, gemaakt van autoban-

den.

Tijdens een van die artillerie bombardementen kregen

wij een voltreffer, precies in de kamer waar onze

Feldwebel zat. Lijkbleek kwam hij de kelder inge-

stormd: "Die ganse Stube ist kaputt" was alles wat hij

kon uitbrengen.

Er zat inderdaad een gat van meer dan een meter in de

buitenmuur.

Jaarwisseling ('44-'45)

Zo rond de jaarwisseling werden de geruchten dat we

moesten evacueren steeds sterker. In feite zijn we 3 keer

geëvacueerd: 

De eerste keer was een gedeelte van het dorp al vertrok-

ken, maar werd teruggestuurd. Wij hadden getreuzeld en

waren nog niet weg.

Ons moeder heeft toen beloofd dat we in 3 dagen 100

rozenhoedjes zouden bidden als we niet weg hoefden.

Enkele dagen later weer hetzelfde. Toen zaten we als

laatsten op een vrachtauto en zagen nog net dat de mof-

fen een varken van Piet Klabbers uit de stal haalden en

meenamen.

Echter ook nu werd de zaak weer afgeblazen.

100 rozenhoedjes was erg veel. Ik heb nog knieën die

moe zijn van de kokosmat.

Omdat de evacuatiedreiging steeds sterker werd en we

slechts wat handbagage konden meenemen hebben we

veel huisraad onder de houten vloeren van de voorkamer

en de goeie kamer verstopt.

Daartoe werden gaten in de vloer gezaagd. Dit gebeurde

in het bijzijn van de Duitse arbeiders waarvan al eerder

sprake was, zij hielpen zelfs mee.

In totaal waren er 4 compartimenten onder die vloer.

Even terzijde: Toen onze Hendrik (halfbroer) vlak na de

bevrijding van Well (begin maart '45) in ons huis kwam,

waren alle vloeren nog dicht. Toen wij terugkeerden na

de evacuatie waren 3 ruimtes geopend en leeggehaald.

Sommige spullen hebben we op "kijkdagen" terugge-

vonden in Oostrum.

Evacuatie

Op 12 januari was het tenslotte wel raak en werden we

afgevoerd naar Weeze. Het lijkt onwaarschijnlijk gezien

de afstand, maar we zijn er te voet naar toe gelopen.

In Weeze werden we opgevangen door de plaatselijke

bevolking. Wij kwamen bij een slager terecht en hebben

daar lekker gegeten en overnacht.

's Anderdaags werden we naar het station gebracht en in

goederenwagons geladen. Toen de trein vertrok, wist

geen van ons waar de reis naartoe ging. Er werd wel

veel gespeculeerd over het reisdoel.

Door een spleetje in de wand van de wagon konden we

enigszins naar buiten kijken. Ik herinner me de juich-

kreet die geslaakt werd toen de trein langzamer reed en

iemand het naambordje van station Winterswijk ontdek-

te.

We waren dus toch weer terug in Nederland.

In de wagon waarin wij lagen (stro op de vloer) waren

ook de nonnen van het klooster ondergebracht, alsmede

de zieken die door hen verpleegd werden (het klooster

had destijds een ziekenhuisje). In die wagon is toen

mevrouw Hommen bevallen.

Uiteindelijk kwamen we in Groningen aan, waar we

voor de nacht werden ondergebracht in de Korenbeurs

(Nu is daar een supermarkt van AH gevestigd).

De volgende ochtend kregen we van dat zwarte brood

(pompernikkel), dat ik niet kende en waarvan ik toen

dacht dat het peperkoek was. 

De Wellenaren werden verdeeld over een aantal dorpen

rond de stad Groningen. Wij kwamen terecht in

Grotegast en werden ondergebracht bij een stijve onder-

wijzeres, die ons ontving met de zin:"Maar geen drie!!"

De begeleider die ons wegbracht, stelde haar gerust met

de mededeling dat ons moeder genoegen nam met een

bed voor ons drieën. Daarna waren we welkom.

Omdat er tijdens de reis wel eens schurft kon zijn uitge-

broken, werden we helemaal ingesmeerd met een stin-

kende zalf, die pas de volgende dag afgewassen mocht

worden. We hebben toen met oude klamotten geslapen.

Onze hospita was onderwijzeres aan de hervormde

school en dus lag het voor de hand dat wij ook naar die

school gingen. (Er was in Grootegast ook nog een gere-

formeerde school)

Hoe kwaad, nee woest was onze schooljuffrouw toen

onze pastoor een keer langskwam en suggereerde dat we

toch maar een katholieke school moesten starten. Dat is

er overigens nooit van gekomen.

In Grootegast waren zowel hervormden  als gerefor-

meerden.

Het verschil tussen die groepen was minstens zo groot

als tussen ons roomsen en de hervormden (de lichtste

van de twee). De cultuurverschillen tussen ons en de

Groningse kinderen waren onmiskenbaar. Zij vonden het

zeer ongepast als wij een onweer "gedonder en bliksem"

noemden, maar vonden het normaal om te vragen of we

mee gingen "neuken". Ja het meisje dat me uitnodigde

voor een "neukpartij" was ongeveer net zo oud als ik,
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dus ca. 10 jaar. Ik had indertijd alleen maar een vaag

vermoeden van wat ze eigenlijk bedoelde, laat staan dat

ik wist wat er van mij verwacht werd. Ik heb dan ook

geantwoord dat ik die dag geen zin had. Overigens

betwijfel ik of zij wel precies wist wat ze vroeg.

Voor hen waren doodgewone natuurverschijnselen onbe-

spreekbaar, terwijl voor ons  alles wat met seks te maken

had taboe was.

Een voorbeeld van het laatste was b.v. de stier bij de

fam. Daemen.

Zij hadden een enorme stier die vooraan in de stal stond.

Wanneer een boer uit de omgeving met een tochtige koe

langs kwam, werden wij (mijn zus en ik) in de voorka-

mer opgesloten en ging het gordijn dicht. Wij mochten

absoluut niets zien van het koeienritueel dat in een dek-

stal op de binnenplaats werd uitgevoerd. Wanneer wij

probeerden door het raam  te kijken, werden we wegge-

trokken, want dat was heel gevaarlijk. Als de stier ons

zag, zou hij zo door het raam springen.

Ik ben altijd bang geweest voor deze goeiige lobbes.

Er is trouwens heel veel veranderd sinds die tijd.

Zo hebben mijn vrouw en ik enkele jaren bridge-les

gegeven op basisscholen (groepen 7 en 8). Op een van

die lessen vroeg een meisje van ca 11 jaar aan een vrien-

dinnetje of ze die avond ook kwam. Op de vraag van het

vriendinnetje wat ze gingen doen, antwoordde de eerste:

"lekker neuken".

Bevrijding in Grootegast

De bevrijding heb ik in Grootegast meegemaakt. Het

leger (ik meen Canadezen) onderweg naar of van de stad

Groningen. Dit zal ongeveer midden april '45 zijn

geweest.

Enige tijd later zijn we met een aantal families op een

vrachtauto van Wijers teruggekeerd naar Well. Dat was

een reis van een hele dag.

In Well lagen bergen puin langs de weg. Ook nog veel

munitie in van die degelijke munitiekisten, hele stapels.

Thuiskomst

Omdat ons huis teveel beschadigd was, zijn we tijdelijk

ingetrokken bij de familie Smits die een timmerbedrijf

had in de Grotestraat.

In die tijd ben ik nog een keer van de brug gevallen in

een beek. De stenen leuning van die brug was kapotge-

schoten en grote brokstukken steen lagen in de beek. Ik

ben daar met mijn kop op terechtgekomen en heb er een

gebroken pols en een hersenschudding aan overgehou-

den, waardoor ik enige tijd in bed moest blijven. Juist in

die tijd bezocht bisschop Lemmens Well en waarschijn-

lijk omdat onze Piet of Hendrik (beiden priester) daarbij

aanwezig waren, heeft Lemmens mij toen op m'n slaap-

kamer bezocht.

Die brug was op de Schoolstraat (nu Grotestraat) juist

voorbij het huis van Jacobs. Ik ben er een paar jaar gele-

den nog eens gaan kijken, die beek (Molenbeek) lag echt

diep.

Ons huis is weer bewoonbaar gemaakt door onze Koos,

die was opgeleid voor timmerman, maar sinds eind der-

tiger jaren werkzaam als koster in Valkenswaard. 

(Koos was een halfbroer van ons evenals Toon, Piet en

Hendrik. Toos en ik waren spruiten van de tweede

vrouw van ons vader die aanzienlijk ouder was dan ons

moeder).

Na enkele maanden konden we weer terecht in ons eigen

huis en kregen op onze beurt inwoning van de familie

Derks, timmerman ook aan de Grootestraat. De oude

Derks is zelfs nog in ons huis gestorven en zijn familie

heeft tamelijk lang bij ons gewoond (enkele jaren).

In de wei waar de geroofde koeien hadden overnacht,

was blijkbaar een mijnenveld aangelegd, (achteraf lijkt

me dat geen logische plek!) want ik zie nog de rij Duitse

krijgsgevangenen die met van die prikstokken door die

wei liepen.

Als kind heb ik de gehele periode eigenlijk best span-

nend gevonden.

Behalve de verwonding van Miet Krebbers kan ik me

geen slachtoffers in onze directe omgeving herinneren.

Wel zijn er na de oorlog kinderen (4) in het Knikkerdorp

op een mijn gelopen en omgekomen.

Tijdens een bombardement was ik wel eens bang, maar

er waren ook wel leuke dingen. Wij gingen redelijk ont-

spannen om met de Duitse militairen bij ons in huis, die

het overigens ook niet meer zo zagen zitten, en met

grote weerzin naar het front gingen. Van een van die sol-

daten, die naar het front moest, kreeg ik een trompet,

omdat hij dacht dat hij toch niet meer terug zou komen.

Ik heb de man inderdaad niet meer gezien. De trompet

was overigens ook geroofd en is tijdens de evacuatie

verloren geraakt.
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Piet Laarakker
In een interview dat Piet in 1995 met Radio

Limburg had vertelde hij het volgende:

Onze boerderij lag ver af van Well en

dicht bij enkele Duitse boerderijen.

Er stonden bij ons 6 gele kanonnen. 

(geel= woestijnkanon Er was geen tijd

meer om ze groen te verven)

De kelder gebruikten we als schuilkelder. Voor het kel-

derraam lag een baal stro die ter bescherming met een

touw van binnen uit tegen het raam getrokken werd.

Moeder zei altijd: “Dat koperen bordje met de tekst:

O.L.V. van Altijddurende Bijstand, dat heeft ons gered”.

Het huis heeft nooit een voltreffer gehad. We baden vaak

de rozenkrans, maar na de bevrijding niet meer.

Aan eten was geen gebrek. Alleen was er geen gist om

het brood te laten rijzen.

Rogge werd verbrand en gebruikt als koffiesurrogaat.

Appelstroop werd gebruikt als suiker

"smalt" als boter.

Bevrijding.

3/3/1945 om 3 uur kwam er een Canadese carrier bij ons

op de plaats gereden. Moeder had de vlag al uitgehan-

gen, maar wel verkeerd om. Eerst dachten de Canadezen

daarom nog dat we Duitsers waren. Ze hebben even

rondgekeken en binnenshuis wat gecontroleerd en ver-

trokken weer.

We zaten met ca. 40 man op de boerderij; eigen (groot)

gezin, enkele knechten en nog wat familie. We zijn dus

niet geëvacueerd geweest.

De Amerikanen kwamen vanuit het zuiden, van Venlo en

bevrijdden Velden, Lomm en Arcen.

De Canadezen kwamen vanuit het noorden en hebben

Well bevrijd.

Alle Duitse militairen waren toen al weg en hadden zich

teruggetrokken achter de Rijn. Er is in Well niet meer

gevochten

Lies Roosen en

Thei Rutten

10 mei 1940

Men vermoedde dat Well flink onder vuur kwam i.v.m.

de overtocht van de Duitsers over de Maas. Er waren die

dag verschillende families uit het dorp naar ons

gevlucht: Geraedts (winkel), Simons (Walaria), Sjang

Jacobs (familie).

De kamervloer was net geverfd. Omdat de oude vrouw

Simons ziek was en nu bij ons in de slaapkamer lag, liep

iedereen dwars door de kamer over de kamervloer.

Allemaal voetstappen in de verse verf. 's Avonds zijn ze

weer terug naar het dorp gegaan.

Stille periode

Thei heeft vanaf 1938 t/m 1943 in Duitsland gewerkt bij

een boer in Twisteden. In Holland was weinig werk en

men kon er veel ( ca 4x) meer verdienen. In Duitsland

waren nog nauwelijks jonge mannen te krijgen want die

waren allemaal soldaat. Hij moest DM 5, - per mnd over

de grens besteden en de rest kon hij naar thuis sturen.

In 1942 zijn er brandbommen gevallen op de schuur van

Göbbels en is er een granaat gevallen bij Nad de Riet. In

1943 is er een vlieger gevallen in Bergen bij de grens:

bij Thei de Bruin.

In het Knikkerdorp viel ook een bom bij Broekmans.

Het was een sensatie om naar zo'n gat te gaan kijken.

Kijken naar een gat. Wat een bezienswaardigheid.

We gingen vaak dansen bij Klein Amsterdam. Er kwam

daar een muzikant uit Heerlen en die speelde voor

brood. Later kwamen ook diverse “dorpse” mensen daar

naar toe.

Voor alles moest men vergunning aanvragen en alles

kwam op de bon: suiker, meel, boter, schoenen, fietsban-

den, tabak.

Men begon met eigenteelt: tabaksplanten en spul van de

lindeboom.

Bij Thei deden ze rood moes op het brood en dat was

toen best lekker.

Thei was fervent voetballer en dit ging in die tijd

gewoon door.

Medio 1944 -evacuatie

Mijn zus, zegt Lies is de laatste die in de oude kerk nog

getrouwd is en wel in aug. 1944. In sept. begon het

schieten op de kerk.

We kregen in september inkwartiering. Om dit te voor-

komen hadden we de kachel uit de kamer gehaald en

het schoorsteengat mooi afgeplakt. De eerste groep was
Bericht uit het Dagbld (13 mei 1943)



184

een stel fanatieke jonge soldaten. Zij zagen het direct:

Schon ein Loch gefunden; en ook de kachel was snel

gevonden.

De tweede groep waren veel ouderen. Ze waren oorlogs-

moe en wilden zo snel mogelijk naar huis en huilden

vaak van heimwee. Zij moesten schuttersputjes en loop-

graven graven: organisatie TODT

Ik ging geregeld boodschappen doen in het dorp en

kreeg dan de opdracht om maar alles mee te brengen

wat ik nog kon krijgen, want alles was schaars en op de

bon. Ik ging zelfs naar Camps in Wellerlooi.

Ik heb een keer ontzettend veel geluk gehad. Ik was net

binnen toen er een granaat voor de deur viel en er nog

granaatscherven door de trap gingen.

We hadden ook een bunker van palen en zand, die

eigenlijk niet zo degelijk was. Achter de berg bij Liene

Gradus (Lucassen) waren enkele veilige schuilkelders

gegraven. Wij gingen er ‘s avonds naar toe, terwijl de

Duitsers wel in ons huis bleven. 

De geit ging ook altijd mee van de warme stal naar de

koude bunker. Op een dag werd ze ziek en ging dood. Er

is toen zeep van gemaakt. Het vet werd gekookt met

aluin en loog en dit leverde een soort zachte zeep op. 

Vanaf medio okt. zat Afferden geëvacueerd in Well en

zat slager de Best bij Martien Verhoeven. En daar werd

natuurlijk illegaal geslacht.

Evacuatie

Thei is met zijn familie op 6 jan. voor de middag ver-

trokken naar Weeze. Daar moesten ze kar en paard

achterlaten. Piet Lemmen heeft hen tot aan de Rijn

gebracht met de vrachtwagen. Een soldaat heeft onder-

weg nog voor hem "gekruujd". Van  's Heerenberg -

Heembrug- Ruurlo- Hengelo naar hun eindbestemming

te  Markelo (fam. Hendrik Jans). Het was niet zo'n

geweldig adres, maar later toen ze een vergoeding kre-

gen werd het beter. Ze zijn nog 2x verhuisd en hebben

na de oorlog nog 1x over en weer contact gehad.

Han de Riet die getrouwd was met Wim Koppes is er

verongelukt toen er een V1 door hun huis vloog en zij

onder het puin terechtkwam.

Ons gezin heeft zich nog een tijdje schuil gehouden in

de schuilkelders, maar moest op 12 januari ook evacue-

ren. Wat we konden sjouwen en op een fiets konden

laden was alles wat we mee konden nemen. We hadden

nog wel gauw een varken geslacht, maar konden alleen

het spek en de ham meenemen. In Weeze hebben we een

nacht geslapen bij een schoenmaker: heel lieve mensen

die echt met ons te doen hadden. In Weeze moest men in

de veewagon. Peters uit Siebengewald gaf zijn fiets zon-

der banden die niet meer in de wagon kon aan ons en

zei: dan kunnen jullie die nog meenemen. Na de oorlog

was Peters kwaad dat hij zijn fiets niet terugkreeg. 

In de wagon was het een heel gedoe. Mensen moesten

op de po en deze moest telkens omgeschud worden. We

wisten niet waarheen de treinreis ging, maar we kwamen

aan in Groningen. De groep werd verdeeld over de

Korenbeurs en wij kwamen in de Harmoniezaal. Van

daaruit werden we overgebracht naar de dorpen. Dat

ging met een volgepropte kar waar bij de diverse wonin-

gen mensen afgezet werden. Wij kwamen in Aduard in

de school. Bij de aankomst aan school stond een katho-

liek echtpaar (enigste in Aduard) en vroeg aan iedereen:

Zijn jullie katholiek? Ze dachten blijkbaar dat de katho-

lieken nu de overhand kregen in hun dorpje. Van daaruit

zijn we bij een boer ondergebracht. Daags voor Pasen, ik

was toen 16 jaar, zijn we er aangekomen; bij Hervormde

mensen. Zeer fijne mensen waar we nu nog steeds een

goed contact mee hebben.

Overigens was er ook een gezin waarop een gegeven

moment 5 geloven onder een dak zaten.

We moesten in Hoogkerk naar de katholieke kerk. Dit

was een wekelijkse reünie met o.a. Thissen (post), van

Sas(bakenmeester). Er was geen Wellse geestelijke.

Kapelaan Lebens zat in Zoutkamp.

Ik heb er geen dag heimwee gehad. Ik molk er 3 van de

40 koeien, waste de ramen, poetste het koper en breide

er kousen. Ik heb er spinnen geleerd en aan hen kaarten:

31-tigen. We sliepen in bedkasten. Men kende er maar

een soort soep: erwtensoep. Vader Roosen had wel

heimwee want die dacht aan het voorjaar en het omspit-

ten van de moestuin.

Bevrijding (Lies Roosen)

Net voor de bevrijding is de Martinitoren nog beschoten.

Het bevrijdingsfeest was een groot feest en we hebben

daar helemaal geen ellende meegemaakt. Er werd 

's avonds gedanst om pakken stro. Maar wij waren nog

veel blijer en dachten; nu kunnen we naar huis. 

Terugtocht

Ik ben met enkelen op de fiets (volbanden) naar huis

gegaan.

1e dag tot Windsheim (Zwolle), maar we kregen in eer-

ste instantie geen onderdak omdat men dacht dat we lui-

zen hadden. We hebben er op de stal geslapen.

2e dag tot bij Mook. Bij de Rijn werden we een eindje

teruggestuurd; allemaal militair gedoe. In Mook ging

alles soepeler en we kregen er melk. We hadden nog wel

door kunnen fietsen naar Well, maar dan hadden we een

tijdlang door het donker moeten fietsen en er lagen nog

overal mijnen.

Toen ik thuis was had ik er spijt van dat ik thuis was.

Mijn, meegefietste, broer was vaak op pad en de ramen

waren dicht getimmerd met planken en schilderijen. In

de opkamer lag een berg zand; als bunker op de kelder.

En er was nauwelijks wat te eten.

Met Pinksteren kwamen mijn ouders thuis; ik was net

een week eerder thuis.
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(Thei Rutten)

Wij zijn met een Engelse vrachtwagen teruggekomen.

NSB/Controleurs

We hebben geen last gehad van de NSB-ers. Die hadden

een pakje aan en in deze slechte tijden een streepje voor

op de gewone man. In september 1944 gingen ze alle-

maal naar Duitsland. Een zekere Ben van de Beuken die

bij Daemen ondergedoken zat, is een keer bij het voet-

ballen verraden en opgepakt.

Van controleurs hebben we ietsje meer last gehad. Men

ging met een pungeltje stiekem naar de molen.

Mooi voorval. Iemand uit Wellerlooi dacht het slim aan

te pakken en fietste doodleuk overdag met een fietstuit

vol koren richting de molen. De controleurs zagen hem

en hielden hem aan want ze vonden het maar raar dat

iemand overdag met een melktuit rondreed. Als hij het 

‘s avonds of ‘s morgens gedaan had was hij waarschijn-

lijk niet opgevallen. 

Wederopbouw

Werd in Well geregeld door de ACW-Well met onder-

steuning van veel bouwvakkers uit de regio Helmond.  

HARK

Die het dichtst bij het vuur zit warmt zich het hardst.

Textiel kwam aan bij Thissen en meubilair werd opge-

slagen bij Màn Valclx en burgemeester Douven.. Ik heb

met moeite een deken gekregen voor mijn zieke vader.

Er kwam elke zondag een vrouw (de latere schrijfster

Heleen Swildens) bij dr. van Bracht met de auto langs

die spullen vanuit Amsterdam meebracht.

NB: In 1995 (50 jaar na de bevrijding) heb ik een herin-

neringsbrief naar Aduard geschreven over mijn evacua-

tietijd. 

Interview opgetekend door Jacques Haumann

Lucie Thissen

De in 2007 80-jarige Lucie vertelt

het volgende:

Mobilisatie

Tijdens de Mobilisatie zagen wij altijd marechaussees

bij de Kazerne staan, die lag vlak bij ons huis. De jeugd

ging er soms een praatje maken. Eèn van die mannen,

hij werd Lange Wim genoemd (Leereveld) trouwde later

met Mien Simons, die er tegenover woonde.

En een andere, Kleine Charlie trouwde met Marie

Manders.

Inval op 10 mei 1940

De 9e mei 's avonds hebben Pa en Ma bij ons thuis

gekaart met de familie Schreurs. Er was toen nog niets

aan de hand, maar daags daarna, de 10e mei, was het

zover. De oorlog brak uit, maar wij wisten eigenlijk niet

eens wat dat was. We moesten die dag i.v.m. de beschie-

tingen weg uit het dorp. Wij gingen één dag naar

Göbbels. Er liepen toen Duitse soldaten rond met gewe-

ren, maar verder deden ze niets.

Stille periode tot medio 1944

Daarna brak er weer een stillere periode aan. Het leven

ging gewoon door en slechts af en toe viel er een bom.

Wij vonden dat opwindend, zo'n grote bomtrechter en

gingen dan scherven zoeken. Ook verzamelden we zil-

verpapier, dat de Engelsen uitgooiden om de radar van

de Duitsers te verstoren. Er vielen daarna vaker bom-

men: in de Band en bij Putjesberg en in de Mariaweide

(plaats van de huidige kerk). Dat waren z.g. brandbom-

men. Mijn broer Joop zat toen in het ketelhuis bij tuin-

der Simons en schuilde in een grote bak water. Hij is

toen nog gewond aan zijn hand.

Ik weet nog, dat we in 1943 de radio moesten inleveren.

Pa leverde wel wat in, maar niet de radio, die ging onder

de vloer.

12 oktober 1944

Toen onze Joop op 12 okt. 1944 bij kapper Frans

Coppers voor het raam stond, begon men de veerpont te

beschieten. Hij werd toen zwaar gewond , een kogel

door zijn long en de lever. De Duitsers hebben hem naar

het ziekenhuis in Venlo gebracht, waar ik hem een keer

heb opgezocht. Op een fiets met volbanden, nadat ik een

vrijbrief had gekregen van de Ortskommandant, die op

de Grote Waay zetelde. In Arcen zag ik dat Venlo

gebombardeerd werd en ik had angst.

Toch fietste ik door, maar bij aankomst in het ziekenhuis

was daar helemaal geen registratie van doden en gewon-

den. Ik moest in de kelders zelf zoeken, maar vond hem

gelukkig. Na een operatie en een tijdje rust heeft broerArme mensen sprokkelden hout voor de kachel  en velen

gebruikten het als aanmaakhout(Dgbld 6 nov. 1940)
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Harry hem op de fiets teruggehaald.

In die tijd leefden we, zoals iedereen in de kelder. Wij

waren met 9 personen en onze kelder was gelukkig

waterdicht. Bij ons huis stond een Duitse mortier opge-

steld en Ma kneep mij bij ieder oorlogsgeluid bont en

blauw van angst.

Pa moest op een gegeven moment zijn fiets inleveren,

maar dat deed hij niet omdat hij z.g. post moest bezor-

gen, die er in die tijd helemaal niet was. Maar we had-

den een fiets nodig om af en toe bij Kessels op de Kamp

( Kruute Kaatje ) eten te gaan halen.

Als Harry wel eens boven voor de ramen stond reageer-

den de Engelsen aan de overkant onmiddellijk met

mitrailleurvuur.

Toen we met Nieuwjaar oliebollen bakten, zagen ze de

rook en weer was het raak.

In ons huis waren alle ramen kapot en we sloegen er

planken voor.

In nov. moesten we bij hoog water evacueren. We had-

den eieren, om ze lang te kunnen bewaren ingelegd in

kalkwater. Bij vertrek zei Pa:"Wij geen eieren, dan ook

de Moffen niet en hij gooide ze allemaal kapot." Jammer

van die eieren, want toen we bij de Wellsche Hut waren,

mochten we weer naar huis. Er was gelukkig niets weg-

gehaald.

De evacuatie op 12 jan. 1945.

De jongens hadden een kar gemaakt op fietswielen en

die werd volgepakt met o.a. een half varken. Maar al bij

vertrek zakte alles in elkaar en moesten we dragen.

Kleren deden we over elkaar aan, want wat je aan hebt

hoef je niet te dragen, zei Ma.

Het sneeuwde erg en bij aankomst in Weeze moesten we

in een loods van Geenen overnachten. Dat wilden we

niet en samen met de familie Kooter vonden we een

sympathieke Duitse familie, die ons onderdak gaf. In

alle vroegte werd 's morgens nog een haas voor ons

geslacht.

Vanuit Weeze gingen we in een veewagon richting

Kassel en later toch weer richting Nederland. Na een

stop in Zutphen reden we door naar Groningen en

moesten naar de Korenbeurs, waar we ontsmet werden

met lysol en behandeld voor krets. We stonken een uur

in de wind.

Ook zagen we daar onze dorpsgenote Nel Sprenkels, die

bij de N.S.B. was "Ach, da sind ja unsere Leute". We

keurden haar geen blik waardig, want Pa stond ook op

haar zwarte lijst.

In Groningen zou ons gezin gesplitst worden, maar Pa

zei: "Allemaal of niet. "

En toen gingen we met z'n allen naar adres Vissert 33.

We zijn er 5 dagen gebleven, want de zoon vond een

nieuw adres voor ons bij een grote boer in Aduard.

Toen we er aankwamen was de knecht Koos de achter-

deuren aan het dichttimmeren.

Ze dachten dat er mensen uit de achterbuurt van Arnhem

kwamen, maar toen ze ons zagen zeiden ze tegen Koos:

"Ho, ho, stop maar, ik heb al genoeg gezien."

We werden verdeeld: Pa en Ma, kleine Fré van 4  en zus

Gerdie kregen een bijzonder goed adres bij moeder

Veltman. Ook Harry en Joop troffen het, maar Tiny, Els

en ik kwamen op een slecht adres: ze verkochten alles

zwart en wij kregen niets. Onze Els is later teruggegaan

naar Vissert 33. Veltman was wel gereformeerd en er

waren steeds gesprekken over het geloof. Mevrouw zat

ook in veel besturen en was soms wel 2 dagen weg. Ze

zei dan tegen Pa: "Hier is de paraplu en de portemonnee.

Jij bent nu de baas "

Met onze Fré was men bijzonder ingenomen. Er is zelfs

een paard naar hem genoemd.

Toen we teruggingen naar Limburg heeft Mevr. Veltman

van alles voor ons bij elkaar gehaald en we kregen ons

half varken weer mee terug. Een goede vrouw, die ik nu

nog Moeke Veltman noem.

De bevrijding.

Ook in Groningen werd er net voor de bevrijding

geschoten en vielen er enkele bommen. We moesten dan

op "de deel" schuilen omdat we niet in de kelder kon-

den, die vol zat met spul voor de zwarte handel Er was

in Aduard één katholiek gezin  en 

toen we een keer na een Mis naar huis gingen zagen we

tanks. We waren  blij en klommen er boven op. De

N.S.B. burgemeester werd met zo'n tank opgehaald en

afgevoerd. N.S.B. vrouwen werden kaal geschoren ,

maar 's avonds was er groot feest.

De familie Van Piet Klabbers zat ook in Aduard en ook

de familie van Lies Roosen.

Lies en ik zijn bij de 50 jaar herdenkingsviering  naar

Aduard gegaan en werden er in een open vrachtwagen

rondgereden. Ik herinner me nog dat Meester Verheijen

tijdens de evacuatie is gestorven.

De terugtocht.

Harry ging het eerste terug, met de fiets. Hij was bij de

Ondergrondse of Binnenlandse Strijdkrachten en was als

een van de eersten terug in Well. Op zekere dag stopte er

een vrachtwagen, het was Chris Wijers. "Pak maar alles

in, want morgen moeten jullie om 7 uur klaar staan op

de Friese Straatweg. Ik mag in Well niet zonder jullie

terugkomen. Dit i.v.m. het postgebeuren. Hadden wij

geluk!

Moeders en kinderen op de overdekte voorwagen en de

rest op de open aanhanger.

Het regende die dag pijpenstelen, maar dat maakte niets

uit. De dode, opgezwollen beesten, die we zagen drijven

in de Betuwe, vond ik verschrikkelijk.

Thuis lag er een briefje op de tafel: "De W.C. is in de

tuin en er ligt chocolade in de koelkast. Er stonden wel

35 stoelen bij ons in de kamer en geen één was van ons.

Ook een sofa van Daniëls. Bij ons was een tandarts

ingekwartierd geweest.

We hadden van alles onder de vloer van het kantoor ver-
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stopt: radio, zilveren cassette, porselein, sieraden  van

Ma. Maar alles was weggehaald. Wie, o wie?

Bevrijdingsfeest op 31 augustus.

Het was ook kermis, maar ik lag ziek te bed.

Ook is er toen een serenade gebracht aan Dr. Van Bracht

bij zijn vertrek vanuit Well naar Meerssen.

De Hark.

Bij ons thuis was opslagplaats voor De Hark.

Pa, Kooter en Anneke Daemen zaten in het comité en er

kwamen steeds spullen en documenten bij ons aan. Van

alle kanten kwam er hulp. Ook uit het Groningse land.

Interview opgetekend door Jacques Haumann

Mathes Roosen
Interview met Mathes Roosen uit de

Bosserheide.

De inmiddels overleden Mathes is op

dat moment ( 19-04-'05 ) 87 jaar.

10 mei 1940.

Hierover vertelt hij: 's Nachts werden we door de politie

opgeroepen om versperringen aan te brengen.

Met 6 anderen moesten we bij Hannes Laarakker een

groot gat in de weg maken om voertuigen en tanks tegen

te houden.Om kwart voor vier kregen we toen van

gemeentewerker van den Berg( "de koek" ) het bericht

om te stoppen, want de Duitsers waren ons land al

binnengevallen. Overdag zagen we toen inderdaad

Duitse motorrijders en later ook jeeps, die richting

Nijmegen gingen. De volgende dag kwamen de eerste

tanks langs.

In het begin was er weinig activiteit. Bij ons thuis was

1½ jaar lang een Rode Kruispost waarvoor we de 2

voorste kamers moesten afstaan. Af en toe werd er een

gewonde binnengebracht, waaronder ook Theike

Huijgen, die later met paard en kar naar het ziekenhuis

in Kevelaer werd vervoerd.

Medio 1944-jan. '45.

September 1944 was er geen Rode Kruispost meer, maar

alleen een keuken. Wij hadden een schuilkelder aan de

weg, maar ook de Duitsers maakten een heel mooie van

palen: soort bouwsysteem. De soldaten die naar het front

vertrokken zagen we nooit terug.

De evacuatie.

Op 6 jan. '45 evacueerden we met paard en kar naar

Weeze. Het was glad en er lag een dik pak sneeuw. De

1e nacht sliepen we in de loods van Geenen. Helaas

waren paard en kar 's morgens verdwenen, weggehaald

met alle spullen die er op zaten. Gepakt en gezakt ver-

trokken we via Goch naar Kleve, waar we in een school

overnachtten. Toen ging de voetreis naar Emmerich, 's

Heerenberg, Balkbrug, Ommen en Steenwijk; waar we

drie weken gebleven zijn. In Havelte hebben we op het

vliegveld moeten werken: hout zagen met een botte

zaag.

Eind febr. kwamen we op onze eindbestemming aan in

Houwe Wieke in Friesland. We kwamen in groepjes van

2 à 3 personen bij kleine boeren. De vrouwen bleven in

Steenwijk.

Het eten was niet zo best en de pannenkoek van puur

roggemeel smaakte helemaal niet. Bij de aardappelen

kregen we 2 lepels vet. 

We hebben later geen contact meer gehad met die men-

sen, nog wel met moeders adres, zelfs 5 jaar lang.

De terugtocht.

Toen we eindelijk naar huis mochten konden we geen

vervoer krijgen. Toen op zekere dag Deenen uit

Ook de Boerinnenbond hield haar feestje op 26  febr.

1941
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Wanssum langs kwam met Siebengewaldse mensen ben

ik ook op die vrachtwagen gesprongen en was begin mei

al terug in Well. Twee weken later haalde Deenen de rest

van de familie op. Ik herinner me dat vanaf Nijmegen

langs de hele Rijksweg munitiekisten op de tramrails

stonden. 

Thuiskomst.

Ons huis was nauwelijks beschadigd, alleen

waren alle ruiten kapot. Onze Thei, die al een maand

eerder thuis was, had al veel opgeruimd. Hij was nl. niet

mee geëvacueerd, maar begin jan. over de Maas gegaan.

Om dieven af te schrikken hadden we een mijnenlint

langs de weg bevestigd. Niet iedereen was echter bang,

want toen we even weg waren jatten de Engelsen onze

wasmachine. Gejatte spullen verkochten ze in Venraij

weer.

NSB/ Controleurs.

Van de Wellse NSBers hebben we in de oorlog weinig

last gehad. Tóntje "de Bies" deed geen vlieg kwaad,

maar ene van Mil uit Venraij snuffelde wel naar onder-

duikers. Bij Rieks Kai is er een ontdekt en doodgescho-

ten  Hen T., de oudste zoon van "K. Bert" was comman-

dant bij de Arbeitseinsatz. De NSB-ers zijn in september

1944 opgestapt en naar Duitsland gegaan.

Van de controleurs kwam Clevers (van het kasteeltje te

Afferden) bij hen aardappelen controleren. Na in de kel-

der gekeken te hebben vroeg hij: "Hedde er nog meer"?

"Jazeker", zei vader Roosen, "in de koel, maar daar hoef

je niet te gaan kijken want dan sla ik je dat je verrekt". 

De HARK.

Na de oorlog kreeg ik van de HARK een jack omdat ik

veel met paarden werkte en van Oorlogsherstel een

spaarboekje met een te besteden bedrag.

Interview opgetekend door Jacques Haumann.

Miep Koppers

Mobilisatie

Tijdens de mobilisatie waren er niet veel Hollandse mili-

tairen en dat vonden wij vrouwen best wel jammer. Fien

Drissen had wel kennis aan een luitenant.

Aan de grens mocht je al een tijdje niet meer komen. De

Hitlerjugend kwam zo voor en na in Well en zat dan op

het dak van het hutje op de veerpont. Ze spioneerden

natuurlijk en wisten dan ook precies waar de kazematten

gebouwd werden.

10 mei 1940

Om 4 uur 's nacht komt dr. van Bracht zeggen: Heb je

het niet horen knallen (springen van de bomen op de

Weezerweg), ik geloof dat het oorlog is. Om 6 uur 

's morgens komt Piet de veldwachter (Verdijk) medede-

len dat men weg moet uit het dorp. Aan de andere kant

van de Maas stonden kazematten en er zou vandaar uit

geschoten worden op de Duitse soldaten die in Well aan-

kwamen. NB: Er is echter geen schot gelost en ze waren

in een wip via het pontveer over de Maas. De koffers

stonden al gepakt en sommige spullen waren verstopt in

het huis. We moesten naar het Moleneind en we kwamen

de Duitsers bij het kasteel al tegen. Veel van de Duitse

soldaten die we zagen kwamen uit de buurt; Weeze,

Kevelaer. Wij zijn tot bij Thei de Riet in het bos gegaan.

Lei Koppers had vlees meegenomen en dat werd gebra-

den. Thei Koppers is nog even naar huis geweest en

heeft de boel toch op slot gedaan. Hij zei dat er toen al

veel Duitsers in het dorp rondliepen. Om 5 uur mochten

we weer naar huis. Alles was thuis in orde, er was niets

weg ondanks dat geen enkele deur gesloten was.

Aan de Weezerweg had men bomen laten springen om

tanks tegen te houden, maar dit was niet nodig want de

echte tanks zagen we pas in 1944.

De Duitse soldaten zeiden: Waarom zitten jullie toch zo

op ons te fitten? Nou, jullie komen toch met de geweren

op ons af!

Mei 1940-medio 1944

Er was geen oorlogsgeweld, alles ging zijn gangetje. Er

waren nauwelijks Duitsers te zien. De tram liep gewoon

en we hadden eten genoeg. 

Om 11 uur was het wel speruur. 

Onderduikers: Bij An Kessels (nu woonhuis van Elian

Huibers-Krebbers)  hadden ze onderduikers.

Veel Wellse jonge mannen werkten bij Duitse boeren,

houthandel Geenen of in de Duitse mijnen. Als je al in

Duitsland werkte hoefde je geen dwangarbeid te verrich-

ten.In de oorlogsperiode ging men evengoed ter bedevaart

naar Tienray. (Dgbld 6 sept. 19410
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Mijn broer Jan was afgestudeerd in Nijmegen en werd

daar uitgeschreven en in Bergen niet meer ingeschreven.

Hij was dus een onderduiker in eigen huis.

Smokkelen; Als er wat gemalen moest worden dan zei

Thei Simons: Morgen heeft die marechaussee dienst en

dan fiets ik met hem wel even naar het Moleneind.

Ook ging ik dagelijks melk halen bij Nijsen. Frans

Josten was crisiscontroleur en was een keer kwaad toen

hij mij controleerde en ik toevallig niets bij me had.

Piloten; Hebben wij niets mee van doen gehad. Werd

geregeld door burgemeester Douven en Elly Schreurs.

En Vogelzangs uit Wellerlooi.

NSB; Geen last van gehad.

's Avonds gingen we naar de Weezerweg omdat daar ook

de jongens kwamen en zagen als de maan niet scheen zo

voor en na vuurwerk oplichten aan de hemel. Dit waren

bombardementen op het Ruhrgebied.

Sept. 1944

Veel granaatvuur. Koeien, die van over de Maas door de

Duitsers weggehaald waren, stonden te loeien in de wei

met volle uiers om gemolken te worden. Maar het was

vaak te gevaarlijk. Soms gingen burgers ze melken.

Het was een drukte van belang. Van terugtrekkende

Duitsers en veel Belgische NSB-ers. Er waren vele troe-

pen die door Well trokken en dat was zeer verwarrend.  

Martin Drissen (veerman) was bij de ondergrondse en

ving veel informatie op van de Duitsers tijdens het over-

zetten.

12/10/1944 Is de veerpont beschoten door Engelse

Jabo's, maar niet echt getroffen. Het huis van de ouders

van Kwanten wel. Een week of 3 later weer, maar toen

was het raak ondanks dat men de pont in een wat veili-

ger hoek gelegd had. Bij ons huis werd het dak er deels

af geschoten. Vanaf die tijd hebben we bijna continue in

de kelder gezeten. Pastoor zat bij Dr.v. Bracht in de kel-

der.

Burgemeester Douven zat vanaf sept. ondergedoken bij

meester Schreurs in de kelder. Miep kwam veel bij

Schreurs, maar heb hem daar nooit gezien.

1/11/1944 Werd ons huis flink getroffen. Het was een

treurige periode. De fam. Koppers en nog ca 30 buurt-

mensen zaten bij ons in de grote kelders, maanden lang.

2/11/1944 Kerktoren eraf geschoten. De kerk was al

diverse malen beschoten. Op 18/10/1944 het voorportaal

en de kapelanie. De kerkbeelden waren er toen al uitge-

haald en naar zaal Simons gebracht.

De missen werden vanaf toen gehouden in de kelder van

pastoor en bij café Vink.

De Duitsers waren ingekwartierd in de kapelanie en wij

hebben ook inkwartiering gehad. Elk groot huis in feite.

Als de Duitsers bij mevr. van Aerssen kwamen zei

die:”De kinderen hebben de tering.” (weg waren de

Duitsers)

Spreuk van Herman Koppers:Aan de grenskant zijn

wij weliswaar Duits gezind, maar niet Duits verblind.

Moeder Koppers werd ziek. Ze is nog naar het Klooster

gebracht, achterom en er lag een loopplank over de

beek. Ze stierf op 27/12/1944. Begraven op het kerkhof

was te gevaarlijk. Ze is in eerste instantie thuis in de tuin

begraven en later overgebracht naar het Klooster; met de

witte vlag langs het kerkhof. We hebben nog een begra-

fenismaaltijd gehad met konijnen die door Hommen

(boswachter) geschoten waren en door Frenken

gestroopt.

Evacuatie

Vanaf medio okt. hadden we al evacués gehad uit Heyen

en Afferden.

Wij zijn niet geëvacueerd naar Groningen, maar op

12/1/1945 met een boot naar de westkant van de Maas

gevaren. Martin Drissen wist op welk uur de Duitsers

wacht liepen. Jan Koppers en burgemeester Douven zijn

als eersten om ca. 8 uur ‘s avonds met een kano over de

Maas vertrokken. Martin Drissen hakte hout /maakte zo

wat kabaal zodat de Duitsers er niets van merkten. Er

lagen enkele boten die door de Duitsers gebruikt werden

voor patrouilleacties in de oprit bij Dr. v Bracht. Om ca.

12 uur zijn we met zo'n boot met 10 man over de Maas

gegaan. Ik, Fien en Elly Drissen, Karel Schrauwers, fam.

Schreurs (5man) en Martin Drissen.. Het was flink hoog

water op dat moment. Er vloog ook nog een stel eenden

weg. Wij schrokken er enorm van, maar gelukkig heb-

ben de Duitsers er niets van gemerkt. 

Dan lopen we 10 man met de handen omhoog langs de

haag naar het Wanssumse bosje. Daar komen we een

Engelsman tegen en Martin zegt: Civilians. Bij een boer

kregen we wit brood met bacon. Erg smakelijk, we

wisten niet wat we proefden. Vandaar op twee kleine

vrachtwagens naar de Stoffelhoeve in Oostrum en verder

op een vrachtwagen naar huize Sonnevanck in Venray.

Daar stond burgemeester Douven en Jan Koppers. Naar

Servaas en daags erna naar het evacuatiebureau te Weert.

Doorgestuurd naar Valkenswaard,waar we twee dagen

bleven. Enkele gingen naar fam. in St. Anthonis en

Douven regelde dat ik bij fam. in Liempt kwam.

Terug in Well

Op 25/3/1945 kwamen we via het evacuatiebureau te

Horst in Well terug. Er lag toen een pontonbrug. Via

deze brug werd materiaal vervoerd naar Dld en werden

de gewonden van de slag bij Wesel, Uedem naar het

westen vervoerd.

De fam. Schreurs en Douven waren begin maart al terug

in Well, als eersten. We hebben nog jarenlang een reünie

gehouden van de mensen die de Maas over gegaan zijn:

Nelly-Fien en Martin Drissen, Meester- mevr.- Elly

Schreurs, Karel en Andrea (vr. v. Martin) Schrauwers,

Miep Koppers, Burgemeester Douven 

Duitsers en Engelsen hadden veel meubilair versjouwd.

Op een dag heeft iedereen het vreemde spul aan de

straat gezet en was het kijkdag en kon de eigenaar het

terug krijgen.
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Bij ons lag een prachtig donzen dekbed. Dit was natuur-

lijk van elders, maar zeker niet van iemand uit Well. Dit

heb ik dan ook gehouden.

In 1950 is ons huis weer hersteld.

Bevrijdingsfeest

31 augustus 1945 was het bevrijdingsoptocht in Well.

Wij hadden een tank gemaakt. 

HARK

Wij zijn niets tekort gekomen. We kregen een rokje en

mooi bloesje en natuurlijk ging er wel eens mooi spul

naar diegenen die er het dichtste bij betrokken waren.

Interview opgetekend door Jacques Haumann

Nelly Swemers, Knikkerdorp

10 mei 1940

Het was een prachtige zomernacht. Ik moest ‘s nachts

naar de jonge kuikens gaan kijken of ze niet te dicht

tegen elkaar zaten waardoor ze konden stikken. Toen

hoorde ik mannen praten. Het waren de twee Hollandse

soldaten van de Grenswacht die met z’n tweeën de

wacht hielden bij Laarakker aan de grens. Ze waren er

tussenuit gegaan omdat de Duitsers eraan kwamen. Ze

vroegen om onderdak en ik heb ze naar de Grote Waaij

gestuurd, waar ze enkele knechten hadden en zich in

burger konden omkleden.

Overdag kwamen er veel vliegtuigen over, maar voertui-

gen heb ik die dag geen gezien. Er zaten een stel Duitse

soldaten op het oude kerkhof aan de Maas en enkelen

daarvan waren bekenden van over de grens.

Jan Schraven (de latere man van Nelly) heeft nog op de

Grebbenberg gevochten in de WO II. Hij zag een stel

Duitsers uit een kippenhok komen en heeft ze neerge-

schoten. Hij heeft daar tot zijn dood een trauma aan

overgehouden. Twee dagen later is Jan zelf gewond

geraakt.

Stille periode

Als de Engelse vliegtuigen de Duitse steden in het

Ruhrgebied bombardeerden dan gooiden ze grote licht-

kogels uit die aan parachuutjes hingen. De hemel was

dan volop verlicht. 

Huize Swemers in het Knikkerdorp fungeerde in de oor-

log als "Rote Kreuz" post voor de Duitsers. Als er in de

buurt Duitsers gedood waren, werden die "onder de kar-

schop" bij Swemers neergelegd en 's avonds met paard

en kar verder getransporteerd.

Gewonden werden per auto over de grens gebracht.

Toen er in de buurt een vliegtuig was neergestort ont-

stond er een ware drijfjacht, weet ik mij nog te herinne-

ren.

Eén persoon leefde nog en werd ook naar de Rote Kreuz

post gebracht. Zelfs als hij naar het toilet moest, ging er

iemand met een geweer mee. Ook de familie Swemers

werd in de gaten gehouden, zij konden de krijgsgevan-

genen  immers ook helpen ontsnappen.

Medio 1943 was bij hen thuis een zg. opzichter (onder-

duiker; bleek later een spion voor de Engelsen) in de

kost. Hij was soms dagen weg. Toen de Engelsen later

een keer in Well waren kwam hij hen opzoeken en reed

met hen rond in een Engelse jeep. Hij was al een keer

eerder bij hen in huis geweest. Toen ze thuis kwamen

van de evacuatie stond op een stuk papier: Ik ben hier

geweest, maar jullie waren er nog niet.

Ode aan de sigaret (Dagblad 30 aug. 1940)
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Ik ben op 10 augustus 1943 getrouwd met Jan Schraven.

Het motto was: roeien met de riemen die je hebt en zo

werden van het aluminium van een vlieger ringen

gemaakt.  Later werd van de parachutezijde van een niet

uitgebrande lichtkogel voor dochtertje Elly een mooi

jurkje gemaakt.

Ze gingen eerst wonen ze bij " Drika Surgers", die

eigenlijk Drika Rutten heette.

Als er gevaar dreigde gingen ze naar de grote kelder bij

Naad Koppers, waar ook Anna Otten, haar huishoudster

Drika Opschroef en het gezin van bakker Janssen onder-

dak hadden.

Later gingen Jan en ik thuis in het Knikkerdorp inwo-

nen, bij vader, moeder, de zussen Marie en Drika en

broer Kobus. 

Daar kwamen ze in aanraking met diverse nationalitei-

ten.

Behalve Nederlanders en Duitsers doken er nl. ook

Fransen onder. Die zaten eigenlijk in de munitiekelders

verderop in Twisteden, maar toen die gebombardeerd

werden, kwamen ze richting Knikkerdorp. 

Vaak werden ze bij "Tieskes Sjang" (Martens) aan voor-

bijkomende schepen richting België en Frankrijk over-

gedragen. Jan Schraven had een boot en roeide ze van

de wal naar het schip.

Albert Martens kwam dan zeggen: "D'r zitte d'r wer ien

den huijbaerg". En dan wisten ze bij Swemers hoe laat

het was.

Voor voedsel, b.v. bonen, maar liefst voor bonnen namen

de schepen de onderduikers graag mee.

Zo kwam op Kerstdag 1943 een zekere Fransman Pierre

Jardin ( de bekende modekoning) bij de familie aan en

Tweede Kerstdag wandelde er een" verliefd paartje" (Ik

en Pierre) richting Maas.

Zo kon de Fransman ontsnappen en al op Driekoningen

arriveerde er een kaart bij de familie Swemers met:

Bonne Année. Hij was heelhuids aangekomen!

Ze kregen na de oorlog nog een brief uit Frankrijk: of ze

zich op wilden geven voor een medaille. Dat hebben ze

niet gedaan. Dat hoefde voor hen niet. Je wist wat je

deed en het ging niet om het ereplaatje.

Op zekere dag moest Jan zich in Arnhem melden bij de

Arbeitseinsatz. Je kreeg alleen vrijstelling als je kon aan-

tonen, dat je thuis nodig was op een landbouwbedrijf, of

als je werkte in Duitsland. Dan kreeg je een Ausweis.

Jan vond het dan toch maar verstandiger om in Walbeck

te gaan werken bij mevr. Klein. Deze wilde hem graag

houden, want “Der Jan” had zoveel verstand van tuinie-

ren en van Spargel.

Toch werd Jan een keer 's nachts van zijn bed gelicht.

omdat hij zich volgens mevr. Klein gemeld had met een

Nederlandse i.p.v. een Duitse Ausweis.

Hij kwam eerst in een cel van de Wellse

Marechausseekazerne terecht. Dat was op Driekoningen.

De volgende morgen werd hij per tram naar Venlo

gebracht en zat daar twee dagen gevangen. Door tussen-

komst van burgemeester Douven kwam hij vrij.

Gelukkig naar huis, want Jan had intussen ook geelzucht

opgelopen en heeft maanden ziek thuis gelegen. Ik

moest in een apotheek in Venlo tegen bonnen medicijnen

gaan kopen.

Toen dochter Elly op 21 juni 1944 ter wereld kwam was

Jan gelukkig weer wat opgeknapt.  

Medio 1944- Evacuatie

Ik had een zuster in Groeningen wonen en die moest van

de Duitsers binnen een uur uit het huis. Een schipper

had een briefje bezorgd bij Karel Janssen (bakker) van

hun zwager (kapper) uit Groeningen met de boodschap;

Hij moest naar Belgie tenzij hij kapperspullen kon krij-

gen. Hij was bij Reinders in Wanssum. Tevens vroeg hij

om ondergoed. Thuis en bij Chris Lenssen wat opge-

haald en kappersgerei van Frans Koppers gekregen.

Nu nog de Maas over en er waren net veel bombarde-

menten. De schildwacht gevraagd en een smoesverhaal

verzonnen: Ik heb een kind van 3 mnd en dat ligt in het

ziekenhuis te Boxmeer. Haar zuster had het mee naar

Wanssum genomen en nou wilde zij het graag ophalen.

Hij vroeg ook nog slim: wo ist deinen Mann? Snel ver-

zonnen: Der arbeitet in Duitsland in Krefeld und ich

habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Nou ik

kreeg een briefje. Ook moest ik nog medicijnen meene-

men van dr. van Bracht en hij had graag wat carbid mee

terug. Aan de overkant gekomen: luchtalarm. Ik sprong

in een greppel en er lag ook een Hauptfeldwebel in. Die

ging met me mee naar de Friseur want die kende hij. De

dochter van haar zuster zag haar aankomen en zei tegen

haar moeder: Dat is tante Nelly niet want er is een sol-

daat bij. Alles afgegeven en carbid mee teruggenomen.

Op de pont stond gelukkig niet dezelfde schildwacht

want ze had geen kind bij zich. De volgende pontvaart

was hij er wel en hij vroeg aan Wimke Huijgen wie de

vrouw was die daar wegliep.: Dat is Nelly Swemers, zei

die. Daags erna kwam de schildwacht bij hen thuis. Ik

was er niet. Het was toch een goede vent, want hij heeft

nog 2x spullen mee over de pont gebracht. Hij is later

verongelukt bij het bombardement op de pont. Het was

geen fanatieke; de mijnenleggers dat waren echte jonge

fanatiekelingen.

Vanaf medio oktober zat bij hen een gezin uit

Siebengewald geëvacueerd. 

Veel soldaten waren oorlogsmoe. Zo was er bij hen die

hoopte op een kleine Heimatschuss (kleine oorlogsver-

wonding zodat men terug mocht naar thuis).

Evacuatie

De hele familie ging te voet naar Duitsland, maar twee

ingekwartierde Duitse soldaten, ene Erich en Mathias

brachten vader en moeder Swemers met een kar met

twee paarden naar Kevelaer naar het ziekenhuis. Hier

werden ook de bewoners van "'t Klóster"  de eerste

nacht naar toe gebracht. En o.a. ook Zuster Johanna van
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het Groene Kruis.  Van daar uit ging  alles met de trein,

via Winterswijk naar Groningen.

In Groningen aangekomen moesten de deuren van de

trein ( de veewagens) losgehakt worden. Grote behoef-

ten gebeurden in een hoekje en men leegde de po's door

de kieren van de deuren en dat bevroor.

Van daaruit, zegt Nelly hebben we gelopen naar

Hoogkerk en nog een nacht in de school geslapen.

Erwtensoep kregen we van de gaarkeuken. Sommige

boeren wilden geen evacués binnen laten. Wij kwamen

op een grote boerderij, bij pachtboer de Vries (2 doch-

ters-3 zonen en 1 onderduiker). Ik zei tegen de boer dat

ik niet kon melken. Hij kreeg tenslotte voor ons betaald

en wij hoefden niets te doen als we dat niet wilden. We

sliepen op de aardappelzolder. De dominee kreeg van

alles maar wij moesten er om bedelen (Jan-Nelly en de

baby). Van de vrouw van de heerboer Menzinga moch-

ten we maar weinig melk gebruiken. Hijzelf kwam een

keer langs en na dit aan hem verteld te hebben mochten

we net zoveel melk gebruiken als we maar nodig had-

den. Met voorbedachten rade zoals later bleek. Hij had

een boomgaard in Ommen en Jan was boomkweker, dus

moest Jan hem snoeien. Jan is daarbij ook nog uit de

boom gevallen. Hij kreeg hierdoor wel vrijstelling van

de burgemeester dat hij geen schuttersputjes hoefde te

graven.

Telkens werd uit de bijbel voorgelezen. Ik dacht: zorg

maar dat er wat op tafel komt i.p.v. de bijbel. “Waar

hebben jullie de bijbel?”: vroeg de vrouw dan. “ Wij

hebben wel wat anders mee te nemen dan de bijbel!”

“Nou, die zou ik nou als eerste meenemen: was het dan.

Ze praatte niet met de buren zg. bezwaarden(andersden-

kenden/ afgedwaalden). Je mocht op zondag ook geen

kralen aanrijgen. “Staat het in jullie bijbel, dat jullie dat

op zondag mogen?” En zo bleef ze maar bezig. Ik vroeg

een keer: Staat in jullie bijbel ook het verhaal van de

Barmhartige Samaritaan? Geen antwoord en nooit geen

vragen meer over de bijbel; zo die zat. Ze gingen in

Groningen naar een kerkje met een eigen vlot van boer

Smeda (met een schop als roeispaan), kostte wel 10 cent

maar scheelde een heel stuk omlopen. De dochter van de

boer was wel een aardig meisje en we zijn er later nog

2x geweest.

In Roodekerk was de bloemenkweker bij de ondergrond-

se en zijn vrouw was in verwachting. Hij werd opge-

haald door de NSB-burgemeester. Zonder pardon werd

hij bij de achterdeur doodgeschoten en de vrouw moest

uit het huis. Ze mocht niets meenemen en trok bij haar

moeder in. De Duitsers wilden het huis aansteken, maar

de burgemeester had de huizen hard nodig voor evacués.

Zij moesten een borgsom betalen aan de burgemeester

en kwamen in dat huis. Zij vonden in de schoorsteen

nog een stapel geweren. Ik heb stiekem nog veel kleding

en spullen naar de vrouw gebracht. Na enkele dagen

moesten ze er weer uit het huis omdat er een gezin uit

Velden met 11 kinderen in kwam. 

De burgemeester had ook zijn goeie kanten. Bij boeren

die geen evacués in huis wilden zei hij: “Zij erin of jul-

lie eruit”. Ze kregen ook extra kolenbonnen en hij zorg-

de voor een extra bedje voor hun baby.

Bevrijding aldaar

In hun dorp hebben zij er niets van gemerkt. Ik had een

bloedzweer en ging die dag naar dr. van Bracht in

Groningen. De militairen trokken Groningen binnen. De

tanks zaten vol met vrouwen en ze deelden spullen uit.

Ik kreeg een tafellaken met de naam erin van een  groot

hotel uit Venlo. Ik weet niet meer of het nu van de

Bovenste Molen of van Wilhelmina was.

Terugtocht

Jan is direct per fiets na  5 mei met een Venlonaar terug-

gegaan. In Arnhem konden ze niet verder, omdat de brug

kapot was. Gelukkig konden ze bij een boer overnachten

in het hooi, echter pas na inlevering van de lucifers en

van hun pas. De volgende dag werd de reis voortgezet.

In de oorlog had de familie Swemers blikken benzine

verstopt in de grond en die kwam nu goed van pas.

Jan had nl. een bekende in Blitterswijck, die een vracht-

wagentje bezat. Zo werd de rest van de familie opge-

haald, plus de familie van Tinus Peters en v. Bommel,

die in Groningen hun buren waren.

Met een oude vrachtwagen met hoge koplampen op de

motorkap ging het huiswaarts. Johan van Bommel en

nog iemand zijn, zich vasthoudend aan die lampen, mee

naar Well gereisd.

Thuiskomst

Het ouderlijk huis in het Knikkerdorp was niet kapot,

maar wij konden met ons gezin thuis in het Knikkerdorp

niet allemaal terecht. De huizen in Well, die nog enigs-

zins bewoonbaar en groot genoeg waren kregen toenter-

tijd inkwartiering. De familie Schraven trok, op de uit-

nodiging van timmerman Toon Coppers bij hen in op

twee kamers. Het was behelpen, want water was er

boven nog niet. Toon Coppers repareerde alles zo snel

mogelijk en zo kon de familie Schraven zelfs een groen-

tewinkel in de gang bij Coppers beginnen.

Ze woonden daar twee en een half jaar, tot eind

'47/begin '48.

Het eerste huis dat in de Hoenderstraat gereed kwam,

werd aan hen toegewezen, eigenlijk weer met de hulp

van burgemeester Douven. Ik verving de zieke An

Klabbers vaak, de hulp van de burgemeester. Van de

twee huiskamerramen werd één grote etalage gemaakt

en de winkel werd voortgezet in het nieuwe huis, waar

ik nu nog woon.

NSB

Niks mee van doen gehad en geen last van gehad.

Biesen Tontje kwam rond met de collectebus voor

Winterhulp (bracht niets op). Hen T., die drilde de jon-
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gens van het Arbeidskamp. Zij kregen weinig te eten en

gingen vaak de boer op.

Controleurs

Frans Josten uit Bergen was lang niet altijd de makke-

lijkste. Schinck uit Arcen was fanatiek.

HARK

Ze kwamen nauwelijks in aanmerking omdat ze maar

één kind hadden. Een doosje om de fiets te plakken en

ze hebben nog een veel te groot hemd gekregen (paste

Toon Coppers). 

Nellie Schraven-Swemers kan een dik boek schrijven

over alles, wat er in die jaren gebeurd is. Het boven-

staande is een kleine greep uit haar relaas.

Interview opgetekend door Jacques Haumann

Oos Vink, uit het Wolfsven

Mobilisatie

Nog ver voor de Duitse inval is er in Well een groot

vreugdevuur geweest toen Beatrix geboren is op 31 jan

1938. Het vuur werd door rennende fakkeldragers vanuit

het dorp naar de Hutsenberg aan de grens gebracht.

Harmonie en Schutterij waren erbij. Die van Kopszinski

en van Mercus hadden een houwitser gemaakt van

kachelpijpen en melktuiten waar de vlammen uitspoten.

Het was een enorm vuur zodat de Duitsers het maar

goed konden zien.

De Hollandse militairen lagen ook bij particulieren inge-

kwartierd; o.a. bij Frans Zegers. Men kreeg daarvoor

betaald, maar ze kregen er ook goed te eten. Zij bewaak-

ten de springbommen die om de bomen van de

Weezerweg zaten gebonden. Het waren veel jongens uit

de regio. Twee jongens van Hendriks uit Lomm en uit

Velden, Venlo en Wellerlooi. 

10 mei 1940

Grootvader Vink, ome Tom, Toon Vink en de fam.

Vullings kwamen op die dag naar het Wolfsven.    

's Avonds gingen ze weer terug. Tot die avond had ik

nog geen Duitser gezien. We hadden ook twee Hollandse

soldaten in huis. Een ervan scheet bijna in zijn broek

van angst. Hij kreeg een stel burgerkleren en zijn uni-

form werd in de gierkelder gegooid. Later komt er een

Duitser op een motor met zijspan, stopt bij ons en

vraagt: “Wo ist die Wilhelmientje”? Wij wisten niet eens

dat onze koningin naar Engeland gevlucht was. 

Vader zei: “Kom jongens, gewoon aan het werk, net

doen of er niets gebeurd is”.

Loetje Hendriks uit Wellerlooi bleef als laatste door-

vechten in een kazemat, maar vluchtte tenslotte. Hij

struikelde over zijn losgelaten schoenriem. Toen hij ze

vastbond werd hij dodelijk geraakt.

Stille periode

In 1942 werd mijn lichting 1924 opgeroepen om zich te

melden op het Arbeidsbureau te Venray en naar Essen of

Keulen te gaan werken. Toen Harry van Pinxteren en ik

eraan kwamen zagen we dat we alle papieren, stamkaart,

Ausweis, moesten inleveren. Wij twee rechtsomkeer en

weg. Elema, bedrijfsleider Wellsmeer, was er ook en

noteerde alle namen van de Wellse jongens. Wij hadden

geen vertrouwen in Elema’s actie, maar hadden we dat

maar wél gehad. Hij heeft alle jongens dezelfde dag

weer in Keulen opgehaald met het verhaal dat ze bij

hem werkten en hij tractaatland had (werkten dus al zg.

in Duitsland). Wij twee moesten onderduiken  en hielden

ons schuil onder een platte wagen die vader verstopt had
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onder een korenmijt.

Hen van den Hoef (van Schoapen Tinus) kwam een keer

bij ons langs en die werkte bij de stropoppenfabriek in

Twisteden. Hij zei toe eens met PoppenToon te praten.

Enkele dagen later moesten wij ons melden bij Toekook

op de Hamert want die reed geregeld stro naar de

fabriek. Wij onder het stro gekropen. Gaat die Toekook

een hele tijd met Duitsers staan praten aan de grens.

Uiteindelijk kwamen we dan in Twisteden aan.

PoppenToon gooide twee "gavels" naar boven en wij

begonnen af te laden. Hierna stuurde hij Harry van

Pinxteren naar boer Peut en mij naar een café- boerderij.

Bij de boer waar ik was hadden ze een Friese

Schweitzer (koeienmelker), waar je geen woord van ver-

stond, een Franse en een Poolse krijgsgevangene en

twee jonge vrijgezellen meiden in dienst. Hijzelf was ca

40 jaar en ook vrijgezel. Enkele dagen later moesten we

hooi opladen. Ik stak flink op, maar de Pool gooide het

er weer af, “Sabotieren, sabotieren”: zei hij. Toen maar

met kleine beetjes opgestoken.

De boer ging naar Geldern om een Ausweis voor ons te

regelen. Toen hij terug kwam zei hij: Stiefelen, jongens,

het lukt niet.

Wij gevlucht, maar hoe kom je over de grens, overal

Duitsers en prikkeldraad. Wij komen aan een stuk land

met suikerbieten. En wij aan het “geien” over het lang

stuk land. Aan het eind zijn we onder het prikkeldraad

door gekropen en kwamen in een stuk land met rogge

van Josef Laarakker. Thuis moesten we weer onder de

korenmijt.

Jager Thei de Bruin, die een groot gezin had, kwam

geregeld bij ons thuis om twee grote roggebroden op te

halen en wij kregen dan van hem een paar konijnen.

Thei woonde dichtbij Thei Janssen en Piet Janssen

(woonde 100m over de grens). Hij regelde dat we bij

Piet konden komen werken. We moesten om 7 uur bij

Piet aan de grens zijn. Piet stond daar met een Duitse

soldaat te praten. “Hmmm, hmmm”: zei Piet, “fiets mar

dur”. Wij aan het schoffelen en Piet ging naar Kleve en

kwam 's middags terug met een Ausweis. Ik heb er 1½

jaar gewerkt en Harry nog langer en is er Schweitzer

geworden. Piet had 38 man in dienst wat in feite met 10

af kon! Hij had ook twee Russische meiden in dienst. 

Ik kreeg een keer hartritmestoring in de kerk en viel

bewusteloos neer. Ik werd naar Venray  gebracht en heb

weken in het ziekenhuis gelegen. Maar toen ik die eigen

teelt niet meer rookte ging het probleem weg.

Intussen had de Arbeidsdienst een stuk heiland ontgon-

nen bij ons in de buurt. Vader, (Hub) ging naar de

gemeente om deze 2 ha te pachten. Ik ging naar Maen

H. (NSB-er die Landbouwzaken regelde). Ik kreeg van

hem een briefje om weer thuis te mogen werken, omdat

we zoveel land erbij hadden. Ik moest wel zorgen voor

een vervanger bij Piet Janssen. Jeu Teeuwen, die bij

Daemen ondergedoken zat, gevraagd. Hij wou eerst niet.

Ik zei: Binnen een dag ben je weer vrij man en heb je

een Ausweis.

Op een dag kwamen 3 Jabo's over en beschoten de

werkloods Elisenhof (Duits gedeelte) van het Wellsmeer. 

Ik was net bezig mangelwortelen uit te halen. Het vroor

dat het kraakte en de kuil was al een heel stuk uitgehold.

Ik dacht dat ik beschoten werd maar later bleek dat het

de hulzen waren die om me heen gevallen waren. In de

loods zijn verschillende Oekrainische meisjes dodelijk

getroffen. De boswachter kwam daarna emotioneel bij

ons binnen en zei: Het vlees hing in de prikkeldraad.

Joseph van Bommel (mijn grootvader) is van ouderdom

bij ons thuis gestorven. Onderweg naar de begraafplaats

bij het Klooster moesten we 3x vluchten vanwege de

bombardementen en werden de paarden vastgebonden

aan een boom. De Engelsen schoten op alles wat

bewoog of wat ze hoorden. Hadden we hem maar thuis

in het gele zand begraven i.p.v. zoveel risico te nemen.

We hebben enkele Franse gevluchte krijgsgevangen

gehad en Bèr Peters (van de Fransen boer) regelde dat

ze over de Maas kwamen.

Ook hebben we enkele onderduikers uit de Smakt gehad,

maar dat waren geen goede.

Medio 1944 - Evacuatie

In sept/oct haalden de Duitse soldaten varkens weg in

Geijsteren die bij ons geslacht werden.

Wij moesten een kamer afstaan aan een Duitse officier.

De soldaten kwamen vaak naar binnen om te vragen of

ze gebruik mochten maken van het fornuis. Bij de offi-

cier stond een fles wijn op de kast; deze werd leegge-

dronken en Bèr Peters pieste ze vol.

De soldaten hadden van die kleine Belgische geweren.

Ik had al veel munitie er van weggehaald. Later ook een

geweer, ingevet, in een juten zak gedaan, een paar

plankjes erom heen en in het gele zand gestopt.

We kregen ook een granaat op het huis, maar we kwa-

men allen met de schrik vrij. In de tijd dat we geëvacu-

eerd zijn geweest is er nog een voltreffer achter op het

huis gevallen.

De hele Wolfsvenseberg en de Paddeweg  stonden vanaf

oct. vol Duitse kannonnen. De meldkamer was bij ons in

het kippenhok. Het kruit (polver genoemd) lag onder de

neuzendrup. Het werd gebruikt voor bepaalde granaten.

Begin jan.1945, bij operatie Brückenkopf kregen op een

gegeven moment de Duitsers  het bericht dat ze hun

eigen stellingen beschoten. Dit kwam door het natte

kruit dat ze gebruikt hadden.

Evacuatie

We zijn op 14 jan 1945 te voet door de sneeuw naar

Weeze geëvacueerd. Toen we weg gingen bad iedereen.

Moeder viel op de knieën voor het H. Hart beeld: Bring

oons wer thuus!!, bring oons wer thuus!!.Onderweg op

het land zag je allemaal zwarte gaten van de granaten.

Als de Duitsers een schot losten kwamen er 20 terug.

We hebben één nacht in Weeze geslapen (bij Geenen).
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Thomas Festen had paard en kar meegenomen en liet dit

achter bij zijn familie in Weeze. We moesten in veewa-

gons (ca 40 stuks, ca 2000 man). Enkele jaren geleden

kwam ik met fietsen toevallig bij hetzelfde spoorwegem-

placement. Alles nog zwarte/ grauwe kiezel. "Hier moet

ik gauw weg", dacht ik.

Hannes Luijpers, die veel kinderen had, zat ook in de

wagon en rookte de pijp (eigen teelt, maar wel een origi-

nele pijpenkop en een peggenhouten steel). Mijn vader

zei tegen Hannes: God, God, wor get dit hin? Och zegt

Hannes: Ze bakken overal brood. Een dergelijke uit-

spraak op zo'n moment uitgesproken vergeet je nooit

meer en blijft voor altijd bij je. De trein ging via Wesel.

Hij stopte enkele malen en dan vroeg men: Waar zijn

we? Hij stopte weer een keer: “Winterswijk,

Winterswijk!!!”. Er ging een gejoel door de trein. Er

werd even gestopt en we gingen verder naar Groningen.

Wij kwamen in de Harmoniezaal. Vader snijdt dan een

droogworst aan en zijn en de kinderen van Jan Hendriks

(Eendenkooi) graaien de stukjes onder het mes weg.

Dan rollen de tranen hem over de wangen. 

Met de postboot naar Grootegast waar we opgehaald

werden door een boer met kar en paard.

Wij waren gewend om de laatste maanden continue in

de kelder te slapen vanwege het hevige granaatvuur. Je

kende het geluid en hoorde of een granaat dichtbij of

veraf ging vallen. We durfden de eerste nacht bij het

evacuatieadres niet boven te slapen, zo bang waren we

nog. Maar er gebeurde niets, het was een en al rust daar.

Voor ons ook een zalige rust. Wij zaten bij een molenaar

en dat was een goed adres. Jan Koppers(Jan den Boer)

zat bij een bakker. Bij razzia's zaten we altijd boven in

de molen tussen de tandwielen.

Op een dag waren alle schapen bij een boer weggehaald

en bij de bakker in het kippenhok opgesloten. Wij heb-

ben ze 's nachts losgelaten en er een gevangen om te

slachten. Aan de takel van de molen naar boven gehaald

en boven in de nok geslacht. 's Morgens liepen alle scha-

pen los door het dorp. Het geslachte schaap werd ver-

deeld onder de molenaar, de bakker en ons. Ik bracht

ook een deel naar de zoon van de boer waar de schapen

van waren en zei: Hier heb je ook een stuk van jouw

schaap! Dat had ik natuurlijk niet zo moeten zeggen. Hij

gooide me bijna de deur uit.

Met hun geloof hebben we geen probleem gehad. Een

broer van de molenaar was onderwijzer en dat was wel

een felle. Hij schimpte altijd op de Paus. Er waren ook

leuke dingen. Iemand uit Lent had een accordeon. Op

een rustig plekje speelde hij en wij leerden de protestan-

te meisjes dansen, wat ze vanuit hun geloof niet moch-

ten, maar er was animo genoeg. Tijdens het dansen gin-

gen de meisjes tussentijds even naar huis zodat het niet

opviel. 

Met een Gronings vriendinnetje sprak ik af om ook een

keer naar de katholieke kerk te gaan. Zij vond het bellet-

je bij de consecratie het leukste. Toen ook een keer

samen naar de protestante kerk. Wij zaten samen bij

elkaar. De dominee haalde enorm fel uit over het dansen

van de meisjes met de Limburgers. 

Bevrijdingsfeest.

Opeens in het dorp; een jeep. Wij naar Groningen en

daar speelden de Schotten op hun doedelzak en gaven

een demonstratie. 

In het dorp was een NSB-boer, Pierre Nobarts, die ieder-

een aandroeg die enigszins aan zwarthandel deed. O.a.

Wellenaar Toon van Aerssen. Zijn zoon deed hetzelfde

en is een keer door de ondergrondse tijdens het melken

onder de koe geliquideerd. Wij (Harry en ik) hebben

gezien dat de boerderij beschoten werd door de onder-

grondse en er handgranaten in gegooid werden. Men

schoot terug vanuit de boerderij. De schoonzoon was

ook in de boerderij en dat was een SS-er.

Op een gegeven moment werd het stil en gingen militai-

ren naar binnen. Ze kwamen naar buiten met de vader en

moeder elk op een ladder. De overigen waren gevangen

genomen.”Kijk daar heb je nou je vader en moeder”:

zeiden ze. Toen knikten ons toch de knieën, wat was dat

een harde confrontatie.

Bij een ander geval ging de NSB-er ertussenuit en zwom

over het kanaal. Aan de andere kant werd hij opgevan-

gen. Hij bleek in zijn broek gescheten te hebben. Er

werd nog een schep zand bij gedaan en hij werd vastge-

bonden voor op de radiateur van een auto. Ze reden

ermee naar Doezem, Opende en Groningen. Hier zijn

nog foto's van gemaakt. 

Terugtocht

Tegenover de molen woonde een timmerman die doods-

kisten maakte. Hij bracht deze met de hondenkar aan

huis. Wij stonden met zijn twee dochters te praten toen

er twee Duitsers aankwamen op prima fietsen. Ze gingen

bij de bakker naar binnen. Wij gauw de fietsen achterom

gezet in een hok. Fahrräder geklaut!! Ze durfden niets te

zeggen natuurlijk.

Wíj hadden fietsen en goeie! We zijn met 13 man 

's morgens om 7 uur vertrokken naar het zuiden. De 1e

dag tot Zwolle, snel door omdat men zei dat je daar ont-

smet moest worden. (In Zwolle kwamen veel krijgsge-

vangenen aan, die daar ontsmet werden). Wij doorge-

fietst tot bij een grote boer en daar in het hooi geslapen.

's Morgens vroeg dronken we eerst stiekem melk uit de

tuiten. Achteraf gezien was dit niet nodig geweest want

de boer riep ons binnen en we moesten eerst goed koffie

drinken alvorens we vertrokken. De 2e dag kwamen we

tegen de avond in Mook aan. Toen we een boer vertel-

den dat we nog naar Well wilden fietsen zei die: “Kom

maar hier slapen in het hooi. Het wordt dadelijk hartstik-

ke donker als jullie een paar kilometer verder zijn”.

's Morgens weer op de fiets en om 10 uur waren we bij

café Tom Vink. Onze Joep was al enkele dagen thuis en

wat stond er voor het raam: Het H. Hart beeld. Ook ik

ben toen op de knieën gevallen. Het was allemaal erg

emotioneel om weer thuis te komen. Ik had Joep ook
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opgetekend waar het geweer verstopt lag. Toen ik thuis

kwam had hij er al twee hazen mee geschoten. Ik kwam

op 17 mei, mijn verjaardag en 1e Pinksterdag thuis. Er

waren nog maar weinig mensen terug. Hay Daemen had

al ergens kippen over de Maas gehaald.

Enkele dagen na ons kwam de rest van de familie thuis

met Chris Wijers in zijn uniform en met zijn Engelse

vrachtwagen. Zij waren onderweg in Zwolle ontsmet en

dat gebeurde met een grote spuitbus met DDT-poeder.

Mond en neus dicht houden en dan werd er een dikke

laag tussen je kleren gespoten. Toon was nog maar zo'n

manneke en zei toen ze weer op de vrachtwagen zaten:

“Het was net of er een molenaar langs kwam zo stoof

het van de witte stof”.

Bevrijdingsfeest te Well.

Kan ik mij maar een ding van herinneren.  Door Meijer

had veel kinderen en ze hadden kleine Kobus op een

bolderkar zitten met allemaal dennentakken eromheen. 

"Onze Kobus is ondergedoken".

Wederopbouw

Ik ging mee timmeren en heb ook nog dagen stenen

afgeklopt. De wederopbouw werd geregeld door Thei

van Köb (Klabbers), later ACW. Van de dikke eikenhou-

ten palen die de Duitsers voor de bunkers gebruikt had-

den werden (in Swolgen) planken gezaagd en bedden,

stoelen en kasten gemaakt.

Ik ben vanaf 4/10/1946 tien jaar bij de politie in

Eindhoven geweest, daarna heb ik 15 jaar in het zuiden

gezeten. Ik kwam om de 3 weken thuis, maar heb toch

niet alles meer meegemaakt in Well.

HARK

De verdeling ging volgens mij niet altijd goed. Ik weet

niet wie het beste spul gekregen heeft, maar wij in ieder

geval niet.

Controleurs

Het moet gezegd worden: Toon Vink maalde voor ieder-

een en heeft hiermee veel risico genomen.

De controleurs kwamen met dorsen en slachten kijken.

Bij Vink moest er ook altijd veel gesjoemeld worden,

mede omdat hun familie in Heerlen er wat van kreeg.

Schinck uit Arcen en nog een Siebengewalder waren

fanatiek, maar als Frans Josten kwam dan kwam het

allemaal goed. Hij kwam een keer en ging boven op de

melktuit met kenmelk bij de kachel zitten. "Kennen

doen jullie zeker niet?". “Nee, dat doen wij niet”.

Mijnopruiming

Een zoon van Thei de Bruin ruimde veel mijnen op,

maar het ging toch een keer mis. Er was weinig van hem

terug te vinden. Wat er gevonden werd kwam in een

klein kistje dat begraven werd.

Na de oorlog

We kregen paarden en die moesten in Weert opgehaald

worden. Wij met 10 man in de vrachtwagen (GMC) van

Piet Klabbers er naar toe. 20 Belgische paarden. Een

stond apart en dat was een hengst. Iedereen moest twee

paarden naar Well leiden en ik had alleen de hengst en

liep achteraan. De anderen zaten al lang op een paard,

toen ik pas op de hengst durfde te springen. Het ging

goed. Ze gingen allemaal bij Smitsboer in de wei en

moesten van daaruit verdeeld worden. Vader vroeg aan

mij of er een goede bij was. “Ja, de hengst”. “Zeg maar

dat het een wilde is en dat hij niet deugt”: zei vader. 

's Middags werden de paarden verloot en de hengst apart

gezet. Niemand was er in geïnteresseerd. Nou dan neem

ik hem toch mee: zei vader. We hebben er een geweldig

goed paard aan gehad. Hij trok flink en was erg mak.

Als hij bij een merrie in de wei was dan deed hij niks.

Misschien was het wel een homo!!. Later is hij verkocht

aan iemand uit Vierlingsbeek en die heeft hem laten

castreren. Vanaf toen kon men er niets meer mee aan-

vangen.

Er kwamen ook tractoren voor het ploegen. Deze

moesten elke avond gestald worden bij de nishut (loods

van golfplaten) bij café Vink aan het Moleneind. Ze

moesten als ze uitreden altijd met een bocht om een

boom rijden. Opeens boem, ging er een pantsermijn af

toen er weer eentje de bocht nam, terwijl er al zo vaak

om de boom heen gereden was. De chauffeur uit

Wellerlooi raakte gewond en moest naar het ziekenhuis

te Venlo. Hij heeft het wel overleefd.

Bij de Fransen boer lag een kapotte kar en dood paard

op het veld. Ze kregen fl. 10, - om het op te ruimen. Een

hoop munitie opgehaald van het zg. trommelvuur en

over het paard en kar gegooid. Het paard brandde geheel

op, maar de as van de kar niet. Toen een mijn onder de

as gelegd en er flink op geschoten tot deze afging. Maar

ja, toen moesten we toch nog de vele stukken hout

opruimen.

Er lag heel veel munitie  hoog opgestapeld langs de

Weezerweg. Hierbij zat ook de munitie met de lichtko-

gels, waarin de parachuutjes zaten. Die haalden wij er

uit en er werden veel bloesjes voor de meisjes van

gemaakt. Ik danste graag en als je dan het meisje vast-

hield, dan was de geijkte vraag om aan de praat te

komen: “Oh, ook van een parachuutje?”

NSB

De NSB-ers waren meestal arme boeren/ mensen die

dachten er beter van te worden. Zo ook Tontje “de

Bies”, geen kwade en Nel Sprenkels en Cisca en de jon-

gens van Piet C. van de Weezerweg. 

De Duitsers hadden een groot gat laten springen op de

Weezerweg. De Engelsen schoven het huis van hem erin

en het was dicht. Net goed voor een NSB-er: zei men

toen uit leedvermaak.

Interview opgetekend door Jacques Haumann
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Pierre Krebbers &

Til Lenssen

10 mei 1940

Ik werd 's nachts wakker door het laten springen van de

bomen. Overdag moesten we vertrekken naar de Halve

Maan ( op de Grote Muys) en gingen 's avonds weer

naar huis.

Overdag kwamen colonnes langs met paard en te voet,

later ook tanks en kanonnen; richting Nijmegen.

Grenswacht: Hollandse militairen die o.a. ingekwartierd

lagen in de oude kazerne in het dorp. Er zijn enkele

Wellse meisjes mee getrouwd.

Stille periode

De smederij stond in die tijd tegen de molenberg aan,

met nog een schuur erachter.

Weken lang kwamen er Duitsers  langs (velen te paard)

en met vrachtwagen. Een groep die de weg vroeg rich-

ting Nijmegen werd door Hanna Cox (hun dienstmeid)

richting Venlo gewezen. 1½ uur later kwam de groep

terug. Wo ist das Mädel dass uns nicht den richtigen

Weg gesagt hat? Das Mädel was natuurlijk al lang weg.  

Ondergrondse: Grootvader(woonde in het dorp), vader

en Jan zorgden voor transport van piloten. 's Morgens

heel vroeg werden ze dan met de pont (door Martin

Drissen) naar de overkant gebracht. Dan ging het verder

met de fiets naar Griendsveen ( Zwarte Plak) naar ome

Richard van de Pol (was bij de politie). Een fietser voor-

op, dan de piloot/ piloten op een flinke afstand, ertussen-

in.

De coördinatie hiervan gebeurde door burgemeester

Douven. Aan de piloten werden eerst nog enkele NL

woorden geleerd. 

Er stond een eierhuisje naast de smidse en dat werd

bestierd door Sjang Wyenberg. De Duitsers hadden er in

gewoond en de smid, die er een loper van had, had

gezien dat er een zak suiker was blijven staan. Deze

werd 's nachts weggehaald. Sjang maakte er een palaver

van en zei tegen de smid dat hij hem weggehaald had.

De smid ontkende. Later kwam Boeser (Marechaussee)

langs en vroeg aan de smid: “Krebbers, heb jij suiker?”

“Ja”, zei hij, en ben nou maar stil want jij krijgt er ook

een paar kilo van”.

Vader maakte rapsolie met een rapsmolen die aan de

draaibank gemonteerd werd. Geen controleurs gehad. Ze

hebben ook geen onderduikers in huis gehad. 

Medio 1944 - evacuatie

Hun kelder had een houten plafond en was dus niet vei-

lig genoeg. Er werd een schuilkelder voor het hele

Moleneind (Vullings, 3x Krebbers, Agteres van de

kazerne), gebouwd bij Thei de Riet.

Deze werkzaamheden waren gezien door een Engelse

verkenner en 's avonds vielen er granaten ter plekke. Ze

gingen naar de gewelfde kelder bij Thomas Vink, waar

het hele Moleneind zat.

Tijdens de bombardementen gebeurden de verschrikke-

lijkste dingen. Ik heb gezien dat ze de kerk kapotscho-

ten. Dat de molen vernield werd heb ik niet gezien.

Theike Huijgen zijn 1e vrouw (zuster van Sjang “de

Moes” zijn vrouw) woonde in Well op de Oude Fuus. Ze

is verongelukt en werd nog wel naar Kevelaer gebracht,

maar is gestorven.

In die tijd was er voldoende te eten en vlees was er meer

dan genoeg omdat geregeld een koe geraakt werd en er

weer een noodslachting was.

Evacuatie

Op 12 jan. voor de middag zijn we vertrokken. Kar, fiets

en rugzak en er lag een dik pak sneeuw. Gelopen naar

Weeze en daar geslapen bij de smid, Reffling. We had-

den veel bekenden in Weeze. We werden ingeladen in

veewagons en we wisten niet waar we heen gingen. 's

Avonds kwamen wee aan in Winterswijk. We zijn onder-

weg niet beschoten en kwamen zondagmiddag aan in

Groningen. De mensen aldaar zeiden: “Wat zijn het toch

arme mensen”. Omdat zij het zelf niet zo meegemaakt

hadden kon ze zich niet voorstellen wat voor een troep/

ellende het was.

Kaat Wijers zei: “We hebben misschien wel meer geld

dan jullie ooit bij elkaar gezien hebben”.

We sliepen de eerste nacht in de Korenbeurs op stro.

Daarna gingen we met de boot naar Grootegast en wer-

den verdeeld. Jan en Theo- Harry en Pierre- Minie en

vader en moeder-Hanna Cox en Anneke Beyers (meisje

uit Rotterdam dat bij ons was en niet meer op tijd terug

is gegaan naar huis). 

Jan en Theo zaten bij een boer en kregen slecht te eten,

Harry en Pierre werkten op een betonfabriek. Vader en

moeder zijn nog een keer van adres veranderd. Men

moest zich wassen achter de koeien.

De mensen kregen er geld voor dat ze ons in huis had-

den.

Bevrijding aldaar

Bij Til werd er over de straat gehost en werden de NSB-

ers opgehaald door de ondergrondse en kaal geschoren.

Terugtocht

Begin Mei met Chris Wijers. De smederij, hun huis en

het halve huis van Gert Krebbers was kapot. (De 3

gebroeders Krebbers woonden in een huis aan elkaar).

Ze zijn met de smederij weer begonnen in de kapokfa-

briek die ook gedeeltelijk kapot was. Deze fabriek was

van een Duitser uit Kevelaer, later overgegaan naar

boekhouder Beckers (fam. ervan en de schoonvader van

Toon Koppers uit Helmond.) Later staatseigendom en

gekocht door Koppers.

Ze woonden ook in de kelder van de kapokfabriek (met

toestemming van Douven; met een zeil als deur). Later

is er een noodwoning aan gebouwd en ze hebben er tot
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1953 in gewoond.

De schuur met dorsmanège aan de Rijksweg voor café

Vink lag er nog. Ze werd gebruikt als kleedlokaal voor

de voetbalclub (voetbalveld lag achter de molen; later

was daar het Arbeidskamp.)

Op het kruispunt met de Weezerweg hadden de Duitsers

de weg op 3 plaatsen laten springen. Deze gaten waren

door een Engelse bulldozer dichtgeschoven met o.a. het

schrot van hun woningen.

Til: Chris Wijers heeft ons ook opgehaald en bracht als

eersten naar Well terug: bakker, slager en gezinshoofden

zodat er weer levensopbouw in het dorp kwam. Zij

mochten niet langs Thei Klabbers in de Bosserhei lopen

want het lag daar vol mijnen.

Toen we thuis kwamen lagen er twee dikke witte mikken

op tafel maar vader Toon Lenssen was er niet. (In

Groningen had men alleen maar kleine mikjes) Hij had

hen dus wel verwacht. Er waren bij ons twee politiemen-

sen in de kost en die zeiden: “Wacht maar, Vad komt er

zo aan, hij is het paard halen. Hij huilde van blijdschap

toen hij ons zag. Bij de evacuatie was het paard achter-

gebleven bij een bekende in Weeze, want dat mocht niet

in de veewagon. Het paard kwam thuis met een veulen.

Onze ouders hebben toch heel wat meegemaakt, ook nog

met zo'n kleine kinderen. Omdat wij het zelf meege-

maakt hebben, kunnen wij het ons ook allemaal voor-

stellen als we die ellende op de Balkan op TV zien. Er

was scheenk en wôrst in een eierkist meegenomen en de

kinderen van het hoofd van de school waar we geëvacu-

eerd waren, praatten nog jaren later over het lekkere

boterhambeleg dat ze toentertijd mee naar de MULO

kregen.

Bevrijdingsfeest Well

Er was een optocht. De smid had een tractor( waar de

motor nog dwars op het chassis zat) omgebouwd als

tank.

Toon Lenssen zwaaide met dezelfde pot zoals die voor

het omschudden in de veewagon gebruikt was: Kende

hem nog?

De munitie lag L en R van de Rijksweg opgestapeld.

Granaten werden met de punt op een paal geslagen tot

ze de polver (het kruit) eruit hadden. Met had hiervan

kleine plaatjes die gebruikt werden om de kachel aan te

maken en er waren ook pijpjes van. Deze kon je laten

fluiten als je ze aanstak. Ze gaven Stien Hagens een bos

mee die ze onder de arm stak. Aansteken en kijken hoe

hard ze fluiten. Zij laat de bos in paniek niet vallen en

rent er mee weg. Ze had haar hele arm verbrand.

Er waren ook mortieren met parachuutjes in voor licht-

kogels, zodat ze lang bleven hangen. Ze hadden een

schietapparaat hiervoor weggehaald op het arbeidskamp

om deze seinkogel af te kunnen vuren. Van het para-

chutestof  (wit en geel, grof en fijn geweven) werden

bloesjes - communiekleedjes ( hele klas in 1945)- trouw-

kleed gemaakt.

Men ging ook met handgranaten naar de Maas, vissen

kwamen dan dood boven drijven als men er een in het

water gooide.

Flip Boeser heeft ook nog zijn hand verbrand aan een

projectiel dat hij in zijn zak had en dat afging door de

warmte.

In 1945 hadden zij een jongen uit Grootegast op bezoek.

Er stond een stoomwals van Janssen- de Jong waarmee

ze het kruispunt aan het opknappen waren. Theo stond

er achterop en een van de grote wielen kwam op een

mijn. De jongen kreeg een aantal scherven in het gezicht

en Theo had niets.

Bij Thomas Vink voor de deur moesten de Duitser  mij-

nen ruimen door het stuk grond af te prikken. Na het

prikken moesten ze achterstevoren, arm in arm, over het

afgeprikte terrein lopen.

Men zegt dat Wazi Clod heeft zijn huis gebouwd heeft

van het uitgraven van de koperen koppen die in de gra-

naatgaten lagen. Hij deed dit ook telkens als men op de

Munitieberg weer munitie had laten springen. 

HARK

Verdeling gebeurde door Thissen de post en er gaan vele

verhalen daarover in de ronde.

NSB

“Biesen Tontje” had wel zijn idealen, maar kon je heel

goed mee praten en was helemaal geen verkeerde. Aan

het Moleneind is samen met hem is heel wat afgepoli-

tiekt.

Frans v.Baal (NSB-er) komt bij de smid in de winkel en

zegt: “Wat is het toch allemaal duur”. “Komt door

Hitler”, zegt de smid. Enkele weken later moet hij

opdraven voor verhoor in den Bosch. De smid zegt dat

hij niet zoiets gezegd heeft, maar dat  v. Baal een kwak-

zalver is en niet goed wijs. Er wordt gebeld met dr. van

Bracht om te laten bevestigen of v. Baal krankzinnig is.

Deze praat er een beetje omheen (je weet maar nooit

met zoiets) zegt niet direct ja of nee. Hij moet Ja oder

Nein sagen. Hij zegt: “Ja” en de smid is vrij.

Sept. 1944 moeten de NSB-ers zich verzamelen voor

vertrek naar Dld. Nel Sprenkels (kapster) en Hen T.

(Arbeidskamp) zijn er ook bij. Deze laatste had de bij-

naam "den Toet". Als hij met zijn groep er langs kwam

werd er bij Krebbers even getoeterd.

Til kent nog een liedje wat ze vaak in het bos zongen als

de Duitsers het niet hoorden.

Koningin Wilhelmientje komt terug

Met een zak gouden tientjes op de rug

Zij loopt wel een beetje krom

Maar daar geven wij niets om

Koningin Wilhelmientje komt weerom.

Interview opgetekend door Jacques Haumann
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Rond de tafel met 

Rinus van Aerssen

&Wim Sijberts

Op 21 okt. 2005 had Jacques Haumann, de samensteller

van dit boek en ondergetekende  een gesprek met boven-

genoemde echte Wellenaren: Rinus, op dat moment 79

en Wim 84 jaar oud. Helaas is Wim op 30

December 2008 overleden.

Ons gesprek ging over de oorlog, de jaren '40  - '45.

Achtereenvolgens komen beiden aan het woord over

diverse onderwerpen en  vullen elkaar aan. 

De Mobilisatie.

Rinus vertelt: In de oude kazerne in de Grotestraat lagen

diverse Nederlandse soldaten en op het pleintje ervoor

werd in de vrije tijd veel gevoetbald. Wij natuurlijk kij-

ken! Er was ook een klein kereltje bij: Charlie van Dijk

en een héél lange: Lange Wim (Leereveld) en samen

vormden zij een komisch stel. Hun werk was o.a. wacht

houden aan de grens. Ook hebben zij de bomen langs de

Wezerweg voorzien van springstof voor een eventuele

wegversperring, die later ook uitgevoerd is.

Wim vertelt over de 10e mei: Ik woonde in het dorp

en daar moesten wij weg, omdat die Nederlandse solda-

ten verwachtten, dat er aan de Maas gevochten zou wor-

den.Wij zijn toen naar Streutjens gegaan, maar mochten

later weer terug. Wij zagen ook de soldaten aan de over-

kant van de Maas en waren bang, dat er op ons gescho-

ten zou worden, als wij de koeien gingen melken. Wij

kropen dan op de knieën door de wei.

Toen de Duitsers op die 10e mei binnenvielen liepen ze

links en rechts  in lange rijen door de straat. Ze riepen:"

Sjang, Toon, Hai,"want het waren eigenlijk gewoon

bekenden van net over de grens. Ze hadden nog geen

paarden karren of kanonnen bij zich.

De tijd van mei '40 - medio '44.

Wim vervolgt: Het leven ging zijn gewone gangetje en

we merkten maar weinig van de oorlog. Ik werkte toen

in het Wellsmeer en had een Ausweis.Medio '43 moesten

we toen ineens de radio's inleveren, maar wij hielden

hem stiekem achter, ook Jenneskens, waar ik toen werk-

te. Als je maar durfde! Daar zaten ook nog 3 onderdui-

kers, o.a. Frans van Vegchel , die later trouwde met

Door Lemmen en samen emigreerden ze naar Australië.

Frans durfde alles en waagde veel. Op een gegeven

moment zaten er 3 NSB-ers achter hem aan: Hannes B.,

Tóntje de Bies en Richard D.. Frans kroop toen door een

gat in de heg en foetsie was ie. Ze schoten nog wel met

een schot hagel op hem.

Veel Wellse jongens gingen in die tijd werken in

Duitsland, net over de grens bij de boeren, bij houtzage-

rij Geenen, in de stroopfabriek en in de stropoppenfa-

briek in Twisteden. Duitsland had op dat moment gebrek

aan arbeidskrachten omdat veel jongens in dienst waren.

In Nederland was eigenlijk géén werk en bovendien kon

je over de grens méér verdienen.

Rinus vertelt verder:Wij hebben weinig last gehad van

controleurs. Daar was ene Schinck uit Arcen en nog

iemand uit Wanssum. Ze controleerden op slachten en

op koren malen. Daar gingen we mee naar Toon Vink.

Piet Zegers en Maen Hendriks van de Kamp waren bij

de Politieke Partij, de Actie Bouman (partij voor de klei-

ne boeren). Ze deden geen vlieg kwaad en collecteerden

voor de Winterhulp.

We kenden in Well ook enkele Rijksduitsers, b.v.

Ripkens. Die moest in Duitsland in dienst, maar dook

een tijd onder. Vermomd als oude man met een zwarte

baard kwam hij later zg. bij zijn gezin " in de kost .

Zelfs zijn eigen kinderen herkenden hem niet.

Ook Brauers was zo'n Rijksduitser.

In september 1944 trokken alle Rijksduitsers naar hun

familie over de grens.

Het was ook de tijd van pilotenhulp. Zo weet ik, dat

Sjang en Gert Krebbers diverse piloten over de Maas

geholpen hebben.

De tijd van medio '44 - begin '45.

Aan het woord is Wim:  Bij Jenneskens, waar ik werkte

hadden ze veel Duitsers ingekwartierd. Daar konden we

goed mee overweg. Maar als de Engelsen aan de over-

kant een Duitser zagen lopen kwamen er meteen grana-

ten aan deze kant neer. Om de Duitsers angst aan te

jagen schoten de Engelsen vanaf de andere kant soms

hun stengun leeg. Ze meenden sowieso dat hier al

Duitsland was. Ik heb ook gewaagde dingen gedaan in

die tijd. Pierre Wijnhoven en  Wim Linders ( gemeente-

ambtenaren die moesten onderduiken i.v.m. de sta-

kingen) heb ik naar de Maas gebracht vanaf Jenneskens.

Aan de Maas knipperde ik dan met mijn zaklamp en dat

was het sein voor Linssen uit Maashees om hen op te

halen. Maar ook de Duitsers waren de oorlog helemaal

zat, ja kotsmoe. Ze hebben zelfs aangeboden míj ook

over de Maas te brengen.Maar later kwamen  fanatieke

Fall- 

schirmjäger en die met die zwarte uniformen. De dag,

dat de kerktoren beschoten is kregen wij thuis ook een

voltreffer en hadden we letterlijk een open dak. Wij heb-

ben thuis overigens nooit inkwartiering gehad.

Vanaf Cafè Vink hebben wij in die tijd ook veel oorlogs-

materiaal over de grens moeten brengen.

Gelukkig heb ik nooit dode soldaten gezien, maar wel

enkele graven: één lag er in de Bant en één richting

Aijen langs de weg.

Ik wel zegt Rinus en dan is het weer zijn beurt.

Toen Elisenhof gebombardeerd is en ik daar moest gaan

opruimen heb ik er diversen gezien. Joep Thijssen vond
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zelfs een laars met het been er nog in. En toen werden er

ook nog grapjes gemaakt door Joep:"Nu zou hij wel wil-

len dat ik hem onder de voet kietelde, maar dezer dagen

moest hij daar niets van hebben!"

Nog iets anders herinnert Rinus zich: Een Duitser, die 's

avonds op patrouille moest had geen sokken en kreeg er

een paar van Joep Smits.Een tijd later kreeg Joep een

briefje uit Engeland, waar de Duitser toen krijgsgevan-

gen zat. Toch een dankbaar iemand.

De evacuatie.

Wim zegt: Toen wij op 12 januari evacueerden en ik nog

even terug wilde om wat te halen, kreeg ik een flinke

trap onder mijn kont van een Duitse soldaat.Zo gebeur-

den er méér stomme dingen. Wims broer verloor zijn

zak tabak. Die dreef door het hoge water weg en hij

wilde hem persé terughebben . Alsof er geen erger din-

gen zijn. Na een generale repetitie ( enkele weken eerder

moesten we ook al evacueren, maar mochten toen weer

terug) ging het deze keer met volgepakte fietsen richting

Weeze. Te voet! De mensen, die met paard en wagen

gegaan waren,mochten die niet verder meenemen. Dat

kon ook niet, want  wij werden met  47 man en 12 fiet-

sen in een veewagon geduwd en via Winterswijk kwa-

men we in Groningen aan bij de Korenbeurs.

Rinus: Wij hadden 3 jongens thuis, waarvan ik de jong-

ste was, 17 jaar. Moeder had voor ieder van ons een

apart pakketje klaargemaakt  met o.a. scheerspullen . Zij

was o zo bang, dat wij in Duitsland opgepikt zouden

worden om daar te gaan werken. Vanuit De Korenbeurs

zijn wij na een algemene ontsmetting met veel Lisol met

een boot naar Grootegast gegaan. Daarna naar Opende.

We hebben nog jaren een goed contact gehad met de

Fam. Piers en Hoekstra. Alleen onze Toon zat bij een

NSB-er voor wie  hij moest werken. Maar hij zei: "Ik

werk niet voor een NSB-er." Voor straf kwamen ze hem

en Joep Tinneveld 's avonds om 11.00 uur ophalen en

werden ze naar de Landweerkazerne gebracht. Vandaar

uit werden ze naar Oost Duitsland getransporteerd , naar

Albertstadt, waar ze te werk werden gesteld. Wij wisten

niet waar ze zaten. Een maand na de bevrijding kwam

Toon terug, totaal kaal geschoren. Maar hij had van alles

bij 

zich, een paard en kar en allerlei, gejat van de Duitsers.

Wim: Wij zaten in Zuidhorn, eerst bij Hamming .Die

kregen daar gegarandeerd een vergoeding voor, terwijl

ik er toch elke dag 15 koeien molk. Later zat ik bij De

Vries en ben evenals mijn broer met één van de dochters

getrouwd: Jan met Agaath en ik met Greet.

In Zuidhorn was de regionale katholieke kerk, waar vele

evacués zondags naar toe kwamen en dan werd er bij De

Vries koffie gedronken.

De Bevrijding.

Rinus: Omdat de NSB-er Hoekema 2 jongens naar Oost

Duitsland gestuurd had, was iedereen kwaad op hem.

Toen we bevrijd waren trok men met hem door het hele

dorp en als de Ondergrondse hem niet beschermd had,

had hij het waarschijnlijk niet overleefd.

Wim: Direct toen we bevrijd waren zijn we op de fiets (

met volkneppers ) met een grote groep naar Limburg

gefietst. We sliepen onderweg in Ommen en Pannerden.

Daar gingen we met een roeiboot de Rijn over. Daar

waren ook nog mijnenvelden, maar we wilden naar huis.

In Heijen gingen we aan bij Meester Koppers. De rest

van onze familie is door Chris Wijers opgehaald met een

Engelse vrachtwagen.

De thuiskomst.

Wim: Ons huis was onbewoonbaar en we zijn ingetrok-

ken boven de Coöperatie. Ik heb toen nog wel gezien,

dat de Engelsen rekken met kleding inlaadden en rich-

ting Duitsland transporteerden. Dat hoorde zeker ook bij

de bevrijding.

Rinus: Wij waren ook alles kwijt en moesten op de stal

slapen. De Engelsen, die bij ons in huis zaten hadden de

mooiste spullen o.a. van het kasteel: meubels en zelfs

een piano. Later was er in Well een kijkdag. Daar kon je

misschien nog iets van je bezittingen terugvinden. Ook

het vaandel van de Harmonie lag toen aan de straat.

De Hark.

Rinus: Ik heb van de Hark een uniformjasje gekregen

met een briefje erin: Smith Rose Sander Sheffield.

Grote spullen zoals kasten, tafels en bedden stonden bij

de kippenboer Màn Valckx.

Wim: De Fam. Hamming heeft een kast naar ons opge-

stuurd, maar die is nooit aangekomen. Ra ra, hoe kan

dat?  Ook  werd er verteld, dat men met een kruiwagen,

waarvan het wiel geruisloos gemaakt was, soms stiekem

spullen  haalde oftewel jatte.

De eerste jaren na de oorlog.

Rinus vertelt: Dat Well echt oorlogsgebied was geweest,

kon je wel zien aan de vele kisten granaten overal langs

de weg.En dan lagen er nog heel veel mijnen, waarvan

de Duitsers natuurlijk precies de plek wisten.

De parachutegranaten waren bij ons het meest gewild:

wij haalden de parachute eruit en vulden ze dan met

zand. En… met de kermis droeg iedereen een gele blou-

se. Soms werden er gordijnen van gemaakt.

Ook probeerden we de punt van de granaten af te wrik-

ken en de vrij komende polver gebruikten we dan voor

allerhande vuurwerk. Op een gegeven moment hadden

we een kist handgranaten "soldaat"gemaakt.

Maar eerst maakten we een gat in de grond waar we in

konden springen, als we ze weggooiden.

Onze Toon en Jacob Rothoff hebben op een dag bij de

kazerne een mijn gevonden, die ze via een lont lieten

springen. Van te voren zei Toon tegen mijn moeder:'Zet
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alle ramen en deuren open, we laten een mijn springen."

In de kazerne was geen raam meer heel!

Wim: Na de oorlog kregen de boeren een spaarboekje,

waarmee ze vee konden kopen. Koeien stonden bij

Smitsboer en bij koop werden ze afgeschreven in het

boekje.

Liedjes.

Rinus:In Groningen hadden ze een NSB-liedje:

Het is vrijdagmorgen, de 10e dag in mei

Dat Hitler het bevel gaf:Door Nederland trekken wij.

Het was een uurtje later, de grens stond op zijn kop.

De Duitsers kwamen binnen, dat was voor Nederland

een strop.

Dan was er nog een surrogaatlied:

In deze oorlogstijd is alles surrogaat,

Wat je ziet zo links of rechts is geen stuiver waard.

De etalage volgepropt met rommel, groot of klein,

Je denkt dan soms: Wat ligt daar of wat zal dat zijn?

Je slaakt een diepe zucht,

Je mompelt en je vlucht.

Refrein:

Want het is surrogaat

Als je voor de etalage staat.

Het is surrogaat, 

Je ziet het overal waar je gaat.

Als het ziet, je lacht je slap,

Maar het is geen appelpap.

Of je lacht en of je praat:

Het is en blijft…surrogaat.

Alle sigaren die kwamen op de bon.

Je kameraad rookt er een en jij valt er van om.

Een bruin papiertje met wat hop, hij hijgt dan als

een paard.

En trekt een zuur gezicht als is het hij wordt kwaad.

En zegt die dooie knul:

"Je wordt misselijk van dat spul."

Refrein.

Mijn opoe kocht laatst schoenen op bon één.

Ze zegt dan ook; "Ze passen niet en knellen op de

teen.

Ze kijkt dan zuur en hinkt dan als een hond met ene

nier.

Maar ach, wat een wonder ook: 't Zijn twee plankjes

met papier.

En met een diepe zucht

Hompelt ze weg en vlucht.

Tot zover het verhaal van Rinus en Wim.

Opgetekend door Mia Ummenthum-Coppers en Jacques

Haumann. 

Sef Vink en 

Stien Wijers

10 mei 1944

In de huidige woning van Sef lagen toentertijd

Hollandse soldaten. Ze kwamen het buurtschap

Moleneind waarschuwen dat ze moesten vertrekken

i.v.m. de Duitse inval. Ze lieten bomen springen op de

Kasteellaan en Broekstraat

De families, Wijers, Kwanten, Krebbers zijn bij Vink in

huis geweest. Sef heeft de hele dag, vanaf de Oude Baan

op een hondenkar gezeten, naar de weg gekeken of er

Duitsers over de Rijksweg kwamen. 's Avonds weer naar

huis. Aan het Moleneind stonden soldaten en pantserwa-

gens. Er stond ook een neef van moeder Wijers bij uit

Weeze. Moeder zei: “Wat wilde gillie? “ Neef: Wir fah-

ren nach Engeland. Dan motte wel ovver het water, hoe-

veul vliegtuigen hedde gillie? Unzählbahr.

(Stien zelf was op 10 mei in Helmond bij familie)

Stille periode

Men moest de radio inleveren bij de kazerne.

Opperwachtmeester Agteres had er een achtergehouden

en die stond op zolder. Vader Vink, Toon ging ‘s avonds

luisteren naar Radio Oranje.

Marechaussee Woltjer was een goede NSB-er en poli-

tiekte volop mee onder de dikke boom bij Grad Wijers.

In 1942 zei Woltjer: Toon en smid (Krebbers) hou je

mond, want je staat in Venlo op de verdachtenlijst; opge-

geven door van Baal (NSB-er op de Vissert).

Toon Vink had een wereldkaart van Agteres en daarop

werd dagelijks bekeken hoe de oorlog verliep.

In 1943 viel de 1e granaat en er kwamen veel vliegtui-

gen over die naar het Ruhrgebiet gingen.

Later werd er een wacht ingesteld op het Moleneind.

Men kon nog veilig schuilen in de molen met zijn muur

van 1 m. dik en de deur gebarricadeerd met zandzakken.

Er was een kleine opening voor de ingang. Later sliepen

alle kinderen van het Moleneind er.

Er is ook nog een granaat gevallen op de weg. De scher-

ven vlogen door het molenraampje, tegen de bedplank;

geluk-geluk.

Ser Wijers speelde accordeon onder de dikke boom. Hij

kon geen noot lezen, maar het halve Wellse dorp kwam

er op af.

Bij Kwanten hadden ze joden uit Gennep in huis.

Kwanten kwam uit Gennep.

In 1943 wordt het schilderij van de molen gemaakt door

Victor Jacobs uit Helmond.

Medio 1944- Evacuatie

Bij Wijers hadden ze ook Duitsers ingekwartierd. Een

Duitse soldaat (verliefd op Stien) zegt nog: “Morgen
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weinst du”, omdat hij naar het front moest.

Veel soldaten kwamen vaak hondsmoe terug van het

front en er stond op een gegeven moment een Duitse

vrachtwagen, van een oververmoeide chauffeur.

rechtop bij Kwanten tegen een boom.

Alles werd bijgehouden op de wereldkaart: na de lan-

ding in Normandie.Nog 30 dagen dan zijn we bevrijd,

ging het praatje.

In sept. werd het tramemplacement beschoten en is

vrouw Vullings gewond geraakt en haar voet is verbrij-

zeld. De molen lag stil en we (samen met Vullings) zijn

6 weken naar Hub Vink in het Wellsmeer gegaan. Eind

okt. zijn we teruggekomen en verbleven continue in de

kelder bij café Vink.

We konden het verschil van Duitse en Engelse granaten

goed herkennen. Hoge toon; Duitse gingen over de

Maas; lage toon; Engelse.

MOLEN: Deze is op 4 dec. kapot geschoten omdat het

een uitkijktoren was voor de Duitsers, net zoals de kerk-

toren. Sef en zijn vader Toon hebben het zien gebeuren.

Vanaf het portiek bij Lei Koppers in het dorp. Het was

toen nog een open veld tot aan het Moleneind. Eerst

ging het er 3x naast, toen raak en hij werd “gekluufd”.

Het is de enige keer dat Sef zijn vader heeft zien hui-

len. Daags erna zijn ze er naar toe gegaan.

Toon heeft toen een gedicht gemaakt.

In 1881 aanschouwde ik 't levenslicht

Ik stond hier hoog en 't zicht was prachtig

Steeds draaiend deed ik mijn plicht.

Ruim 60 jaren mocht ik werken

Voor mens en dier, hier in 't rond

Thans lig ik hier met bei m'n vlerken

'n Bruut, die mij naar het leven stond

Zelfs onder de rook van de granaten

Draaide ik lustig door, vol moed

De wind, die konden deez’ piraten

Niet stelen, daarom ging alles goed

Gij allen zult 't nooit vergeten

Hoe ik hielp u in de nood

De vijand, die mij heeft verweten

Hoe ik diende voor 't daaglijks brood.

In de molen zaten 3 Duitsers voor de uitkijk. Enkele

jaren na de oorlog kwam een Duitser met de fiets van de

Molenberg af. Hij stopt bij Toon: Sind sie Herr Vink. Ich

heisse auch Vink. Hij had in de molen gezeten en de

naam Vink op de meelzakken zien staan. 

Ze hebben ook inkwartiering gehad van een hoge SS-er

(Goldfazant genoemd i.v.m. zijn gouden strepen). Hij

keek heel scheel en was een echte vlegel. Hij sliep aan

de voorkant, woonde boven en had een kamer vol

levensmiddelen; weggehaald in Vierlingsbeek. Toen ze

de inkwartiering zagen aankomen hebben ze hun meu-

bels eruit gehaald en enkele caféstoelen erin gezet. De

SS-er deed hier heel lelijk over en dreigde Toon naar

Siberië te sturen. Hij kwam uit Xanten en had een

Poolse bediende: Savelonski (geen fanatieke, is later

gesneuveld op de Mookerhei).

Medio 1944 is het Arbeidskamp opgeheven. Ze kwamen

langs de deur met allerhande daar weggehaalde spullen;

gereedschap, tuinmaterialen, kleding. De barakken wer-

den door de inwoners van Well afgebroken en de plan-

ken gebruikt voor bunkers.

Sef was bezig de kokosmat uit de kamer van de com-

mandant te halen. Er werd geroepen: Wass soll dass? Sef

er tussenuit. Even later bleek het Harry Kwanten te zijn

die met de kokosmatten naar buiten kwam.

Evacuatie

Men is al een keer eerder vertrokken tot het Wellsmeer

bij Hub Vink. De dorpsmensen moesten door hoog water

dat op de weg stond.

12 of 15 jan. Voordat ze vertrokken schudde Tom Vink

nog een kist appelen op de grond die hij toch niet mee

kon nemen en hij en Gert Krebbers zeikten er nog

eens over terwijl de Duitsers ernaar stonden te kijken..

Te voet naar Weeze. Kleding werd in een kussensloop

gedaan als rugzak voor de kinderen. Boeser had een 2-

persoonsmatrasstuk (spiraal) met 4 fietswielen gemaakt.

Bij Sjang Roeffen (nu Engelen) gingen er enkele wielen

af en heeft men het getrokken naar Weeze. Vink was om

ca. 17.00 uur bij het café nabij de kerk. In het café hing

een groot schilderij van Hitler. Toon zei tegen de waard:

Dat schilderij moet weg, wij slapen vannacht niet onder

Hitler; weghangen of anders om hangen. Dass darf ich

nicht. Het werd alsnog geregeld en het schilderij ging

weg.

Stien Wijers heeft bij familie in Weeze overnacht.

De directeur/ bedrijfsleider van de Kapokfabriek  (v.

Soest) zei: Ik hier in het stro slapen, nooit!!

Daags erna om ca 15. 00 uur in de veewagon. Hij ver-

trok 's avonds. Af en toe werd er gestopt i.v.m. bombar-

dementgevaar. Zondagmorgen om 8.00 uur waren we in

Winterswijk. We zien wer thuus. Iedereen deed zijn

behoefte op het perron.

In Groningen naar de Harmoniezaal en slapen op stro.

Sef was inmiddels zwaar ziek. De huisarts zei: Ik neem

hem wel mee naar huis. Toon wilde dit niet. Ze gingen

naar Grootegast naar de school, met de boot. Ze werden

nog ontluisd. Sef werd in een bakkerskar met stro gelegd

en ondergebracht bij café de Klap. Toen ze in Grootegast

aankwamen zeiden de mensen: Ik heb altijd wel geweten

dat het in Limburg arme mensen waren.. Het lijken wel

zigeuners.

Het was een goed kosthuis, maar zeer streng gerefor-

meerd. “Grote God wat een weer”. “Maar mevr. Vink,

wat spreekt u toch van God”: zei de vrouw des huizes.

‘s Zondags mocht er niet gereisd/ gefietst worden en

sliepen de jongens bij het meisje. 

Er was geen WC-papier. Als men ‘s zondags naar de

kerk ging lagen er bijbels. Toon scheurde dan de blz.

eruit, verfrommelde ze wat en hij had zacht WC-papier.

De dames Arts hadden een eigen huis en de fam. Vink is

er bij ingetrokken.
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Soms aten ze het groenvoer (knollen voor het vee) van

het land, die ze lekker vonden.

Er was ook een stoomgemaal waar Toon zo voor en na

naar toe ging om naar de illegale Radio Oranje te luiste-

ren.

Sef is in deze periode 10 jaar geworden en herinnert

zich deze dag als gisteren want zijn vader zei op die dag

tegen hem: Jong, gij ziet vandaag jurrig en ik heb niks

vur ow.

Terugtocht

Stien Wijers zat in Luttingen en was voor 26 mei

(Pinksteren) terug. Frans Wijers was al eerder terug met

de fiets.

Chris Wijers kwam in vol militair tenue met een grote

vrachtwagen (Dodge) hen ophalen.

Hij was niet mee geëvacueerd maar enkele dagen voor

de evacuatie over de Maas gegaan. Hij had een binnen-

band van de Lanz-Bulldog van het Wellsmeer geregeld.

Bij Lei Kopperss afgeduwd en naar Maashees afgedre-

ven. (het was hoog water). Hij gaf Lei nog fl. 500, - die

ze aan zijn vrouw moesten geven, want die wist nergens

van. Hij werd opgepikt door de Engelsen en had een

tekening bij zich waar het Duits geschut stond. Hij is via

Helmond naar Tilburg gegaan waar hij bij de Politie is

geweest

Hij bracht eerst een stel mannen naar Well en 6 weken

later de vrouwen met kinderen. Er zat ook een NSB-er

op de wagen die in Arnhem afgeleverd moest worden.

Deze moest de hele weg blijven staan met de armen

omhoog. Sef was om ca 16.00 uur terug in Well en zegt

tegen zijn vader: Ga even vad (Grad Wijers) goede dag

zeggen; die was alweer fietsen aan het maken.

Thuiskomst

Alle ramen en deuren uit het huis. Bouwvakkers uit

Helmond kwamen voor herstel. Al voordat hij de men-

sen in Groningen ophaalde had Chris Wijers 24 mijnen

geruimd op de weg tussen Toon Vink en Grad Wijers.

Chris Wijers moest met de vrachtwagen in juni 1945, op

zijn trouwdag, mensen ophalen in Dachau.

In 45/46 moest hij geregeld naar Duitsland. Als hij

terugkwam had hij altijd wel iets bij zich; een draaibank,

boormachines en zelfs een Mercedes sportwagen waar-

mee hij rondjes draaide bij Thomas Vink op de plaats.

Van het parachutestof werden o.a. schorten en commu-

niejurkjes gemaakt en Mie Hebben had er zelfs een

trouwjurk van.

Met Pasen 1946 waren er geen eierdopjes op tafel. Geen

nood; de dopjes van de mortiergranaten werden er afge-

draaid en het was een perfect eierdopje.

Grad Wijers had een apparaat om te vulkaniseren. Hij

gebruikte het ook een keer om papieren geld mee glad/

plat te maken, maar vergat het een keer uit te zetten:

geld verbrand.

Het hout van de molen wordt naar Sanders

Meubelmaker in Venlo gebracht om meubels van te

maken. Na 3 mnd gaat Toon er een keer kijken. Nog

geen meubels, maar de stapel is wel kleiner. Chris

Wijers haalt het hout op en brengt het naar een meubel-

maker in Oosterhout. Er wordt een dressoir en 2 stoelen

van gemaakt. Geen maakloon omdat hij het resthout

mag houden.

Bevrijdingsfeest Well

Optocht met veel legerkleding van de Engelsen en

Duitser. De vader van Lies Roosen zat op een wagen en

moest loopgraven maken en hij ging er telkens tussen

uit. Een “Duitser” met het geweer er weer achteraan.

Van 1945 op ‘46 was de mooiste jaarwisseling. Het is de

hele nacht  een enorm vuurwerk van lichtkogels, licht-

granaten enz die nog overal voor het oprapen lagen en

"opgemaakt" werd.

NSB

Er werd heel wat gepolitiekt op de praatbank, onder de

dikke boom aan het Moleneind: samen met Tontje

(goede NSB-er). Men leefde op goede voet met hem. Hij

werkte toentertijd op het vliegveld te Venlo. Als hij dan

terug kwam met de tram vroeg men hem: En Tontje

wat deenkte d’r van? Heren, de tijd zal het leren, was

dan zijn steevaste antwoord en stapte op de fiets. Hij

heeft twee zonen verloren aan het oostfront. In de zomer

van 1944 zijn ze allemaal vertrokken naar de

Lüneburgerheide. Diegenen die terug kwamen kregen

niet altijd meer hun eigen huis terug.

Stien Wijers zingt met haar zus:

O, NSB je hebt mijn land verraden….. De NSB wilde

hen laten ophalen.

HARK

Opslag van meubilair was bij Màn Valckx in de kippen-

hokken en bij Douven. Potten, pannen, kleren en schoe-

nen bij  Thissen de post, die ook in het verdeelcomité

zat. 

Sjang Kessels is als onderwijzer naar de USA gegaan en

stuurde nog wat spullen naar Vink; o.a. potloden, nylons

die men hier voor het eerst zag.

Interview opgetekend door Jacques Haumann
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Toon & Jöp

Kopczinski 

De familie Kopczinski woonde indertijd aan de

Weezerweg, in het grensgebied en ca. 400 m. van de

grens. De zg. Verboden strook/ Sperrgebiet was 300 m.

en alleen toegankelijk met een speciale pas. 

Mobilisatie WO II

De grenswacht aan de grens  stelde niet veel voor en

bestond uit:

- Enkele soldaten die bij Peters in de barakken lagen

- Een groep soldaten die in de kazerne aan het

Moleneind lag

- (Groeneveld, de ontvanger directe belastingen, geen

militair)

- Eén mitrailleur achter een heuveltje, ca 150 m achter

hun woonhuis, dat afgezet was met één prikkeldraad

op een hoogte van 80 cm. Hier liep iedere burger

doorheen die maar een praatje wilde maken met de

dienstdoende soldaat.

Verder waren er twee versperringen aangebracht:

- Een bestond uit bij de grensovergang geplaatste beton-

nen ringen met ijzeren kokers erin gegoten.

- Er waren 10 eikenbomen (bij de Molenbeek) waar

omheen springstof gemonteerd was om ze over de

Weezerweg te laten vallen en zo de doorgang te blok-

keren.

Interessant is nog om te weten dat zo'n 3 á 4 mnd voor

de inval er geregeld een Duitse " natuurmens" (die in

Wemb woonde) op het Hollandse gebied kwam om gan-

zen, vogels en andere dieren te tellen en te fotograferen.

Volgens de burgers was hij een spion, maar volgens de

grenswacht niet. Enfin hij zal het nodige wel in kaart

gebracht hebben zodat de Duitsers bij de inval precies

wisten welke obstakels ze tegen zouden komen.

Tijdens de Mobilisatie moest men in het Wellsmeer

rogge in zakken scheppen voor export (kreeg men subsi-

die op. Ze worden daarna gelabeld en als Hollands zaad-

goed naar Duitsland gebracht. Toen ze klaar waren zegt

Jacob Thijssen:"Ik ben mijn " kniepmes" (zakmes)

kwijt." Drie weken later komt het wel op een bijzondere

manier weer terecht. Men krijgt gekleurd zaad voor

gebruik geleverd vanuit het Duitse Traktaatgedeelte

(kreeg men in Duitsland subsidie op). Bij het omschud-

den van de zakken komt het mes te voorschijn. 

Zo werd er flink geprofiteerd van de "traktaatgrens."

Grad Wijers is nog een keer betrapt met dit dubieuze

transport. Hij moest zijn nieuwe vrachtwagen een tijd-

lang inleveren en ging zelf de bak in.

Inval op 10 mei 1940

De inval begon om 4 uur 's nachts en de " natuurmens”

was er als wegwijzer ook bij. In Well kwam maar een

kleine groep Duitsers over de grens. De grote massa trok

via Gennep, Venlo en Roermond.

Aan de grens in Well moest een Hollandse soldaat zijn

motor afgeven. Hij protesteerde fel en had naar de zin

van de Duitsers erg veel praatjes. Hij werd opgepakt en

midden in een mierennest gezet.

Ze reden met de enkele auto's die ze bij zich hadden om

de betonnen ringen heen en bij de bomen die men over

de weg had laten springen reed men rechtsaf een stukje

door het korenveld en dan weer de weg op. Men heeft

geen last gehad van de barricades en de Wellse grens-

wacht werd onder de voet gelopen.

Wel is er die morgen nog een Hollandse soldaat gesneu-

veld: Thijs geheten. Deze Thijs had vroeger op de boer-

derij van Vic Vink gewoond, was verhuisd naar west-NL

en weer als soldaat in Well gelegerd.

Op straat was binnen de kortste keren niets meer te zien,

maar in de lucht des te meer. Het was er zwart van de

vliegtuigen die richting Rotterdam en de Grebbenberg

vlogen.

Periode mei 1940 tot medio 1944

Voor de oorlog had NL voor 7 jaren aan voorraad opge-

slagen, maar de Duitsers begonnen meteen te roven.

Iemand die nog net wat meel op de Boerenbond gehaald

had, die had geluk gehad want binnen enkele dagen was

alles compleet leeggeplunderd.

In 1942 was er de Arbeidseinsatz (Hollandse jongens die

in Duitsland aan het werk gezet werden).

Zij werkten o.a. aan de ontginning van de heigrond bij

o.a. Hub Vink: 1 m diep spitten en het zand werd ver-

plaatst met kiepwagens. De groep werd afgericht door

NSB-er Hen T.. Als er iemand langs kwam liet hij zien

hoe hard ze gedrild werden; dan was het liggen- opstaan,

liggen- opstaan, bij weer of geen weer. Bij straf moest

men keihard rondrennen om de marcherende groep.

Op een bepaalde dag regelden de Duitsers dat er 12 á 15

Wellse en Meerlose/ Wanssumse jongens naar Duitsland

moesten gaan werken.

Elema, van de Grondmij en beheerder van het

Wellsmeer had daags van tevoren al hun namen opge-

schreven en tegen hen gezegd dat ze bij elkaar moesten

blijven en tegen de Duitsers moesten zeggen dat ze op

de boerderij werkten.

Ze werden afgevoerd naar Keulen en daar stond Nölleke

Driessen, vrachtwagenchauffeur van het Wellsmeer, hen

al op te wachten met de vrachtwagen.

Elema had met de Duitsers overleg gepleegd en gesteld

dat al deze mensen op het Traktaatgoed (landbouwge-

bied dat zowel in Duitsland en NL ligt) bij hem werkten
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en dus al in Duitsland werkten. Elema werd nog onder-

steund in zijn pleidooi door de Duitse Stenmann, die

bedrijfsleider was op het Wellsmeer.

Omdat er geen benzine meer was liep de betreffende

vrachtwagen met een houtgenerator, gestookt met hout,

en liep veel langzamer dan normaal.

Het gezegde was dan ook: Ik ben wel wat laat, maar ik

loop dan ook op surrogaat.

Als dank voor zijn kordate actie heeft Elema van Jan

Koppers een nieuwe fiets gekregen.

In het Wellsmeer werkten veel Oekrainische vrouwen.

Tussen de middag werd er gedanst want dan speelde het

"Duveltje"uit Afferden (zat geëvacueerd bij Kopczinski

vanaf okt. 1944). Hierdoor ontstond er tussen de mensen

soms een vriendschappelijke relatie. Tienman, een

Duitser die in die tijd bedrijfsleider was op het

Wellsmeer zei tegen de mannen: Jullie mogen gerust

samen plezier maken en zelfs samen vrijen (wat in die

tijd betekende: verliefd zijn), maar als een van de vrou-

wen in verwachting raakt zet ik jullie kerels allemaal op

een rij en wordt de betreffende kerel naar voren gehaald

en schiet ik hem persoonlijk kapot.

Een Duitser eiste van het Wellmeer, waar ze toentertijd

18 paarden hadden, een goed en snel paard. Men gaf

hem expres en met genoegen een paard dat net een veu-

len had. Wist de Duitser veel!!. Eenmaal aan de

Wezerweg keerde het paard zich met een rotvaart om

weer terug naar de stal; zonder kar maar nog wel met de

burries aan zich. Zo die komt nooit meer om een paard

vragen, was toen het verhaal.

Bij het Wellsmeer hoorde op Duits gebied Elisenhof,

met was een grote glazen schuur waar pootaardappelen

opgeslagen lagen. Ze werd op een gegeven dag kapot

gebombardeerd. Eerst vlogen er 4 vliegers laag over en

de 2e keer viel er een bommenregen.

Bij het Wehrmachthuisje bij het Wellsmeer  is een sabo-

tageactie gepleegd. Hier stonden schijnwerpers opge-

steld om de Engelse vliegtuigen in het licht te krijgen

zodat ze een gerichte prooi werden voor het luchtaf-

weergeschut. De dikke stroomkabel die er naar toe liep

heeft men doorgehakt met een bijl. Dit gaf een enorme

steekvlam en er ontstond een flink gat in de grond. Er

zijn geen wraakacties uit voortgekomen. 

Nog zo'n sabotageactie was het weghalen van de mitrail-

leur die in het Wellsmeer opgesteld stond. Hij was ver-

stopt in de hooischuur. Toen de Duitser constateerde dat

de mitrailleur weg was werd er een verdachte man

gepakt en in elkaar geslagen. Ze hebben toen stiekem de

mitrailleur weer enkele meters van de oorspronkelijke

plaats neergezet. Het verhaal was dat de Duitsers zg niet

goed gekeken hadden, omdat andere Duitsers  hem ver-

plaatst hadden.  

Onderduikers had men bij Kopczinski ook

Een ervan was Bert Konings; loodgieter uit Tilburg. Hij

zat bij de Arbeidseinsatz en kreeg te horen dat hij naar

Duitsland moest gaan werken. Dat wou hij natuurlijk

niet en hij dook bij hen onder. Hij is nog tot Toon 90

jaar is geworden, geregeld op zijn verjaardag geweest en

heeft in 1946 een dankbrief geschreven. 

Een tweede was van Zwet. Hij was civiel hoofdingeni-

eur van de gemeente Rotterdam en regelde in die tijd de

bouw van de Maastunnel. Toen die zover klaar was en

geopend moest worden door Seys Inquart moest hij dit

doorgeven. Hij gaf niks door en toen aan het licht kwam

dat hij dat verzaakt had werd hij gevangen genomen en

naar Berlijn gebracht. De bouw van barakken moest daar

door hem geregeld worden. Een tijdje later hetzelfde in

Xanten. Hij sliep daar in het nu nog bestaande hotel:

Schützenhaus. Zwet was een secure en hield alles nauw-

gezet bij. Dat kwam hem nog een keer goed van pas.

Toen er hout verdwenen was dat opgestapeld lag voor de

barakkenbouw en hij hierop aangesproken werd, kon hij

direct vertellen welke Duitse officieren het opgehaald

hadden om het zelf weer te verkopen als extra zakcentje.

Na verloop van tijd moest hij naar het Wellsmeer om

aardappelen te gaan rapen. Omdat hij nooit meer

Holland uit wou, is hij toen bij Kopczinski ondergedo-

ken als zg. huisknecht: ome Zwet.

Toen hij een keer met de zoon van Toon (ook Toon

geheten)  buitenshuis was en er een granaatvuur opstak

ging hij boven op Toontje liggen. Toontje dacht dat het

Spielerei was, maar het was om hem te beschermen.

Ook hij heeft een uitgebreide dankbrief geschreven.

Nog een onderduiker was Meeuwissen (houder van de

Willemsorde) uit Nijmegen en deze sliep altijd in het

hooi. 

Hij heeft wonder boven wonder een keer geluk gehad.

Hij ging melk halen en een voltreffer valt op nog geen 2

m van hem af: hij was alleen een hoekje van zijn jas

kwijt en mankeerde verder niets. De melkkan was wel

geraakt door een scherf en de melk liep eruit.

Ja zei hij: " De Lourdesrozenkrans die ik altijd op zak

heb, daar heb ik dit aan te danken."

Toon was samen met Jan Daemen tijdens de bezetting

bij de L.O.  LKP (Landelijke Org.  Landelijke Knok

Ploeg).

Hij heeft nooit hoeven te knokken. Wel waren er bij

Harrie Kwanten twee joden (m+vr) ondergedoken en

deze kregen natuurlijk geen distributiebonnen. Die wer-

den voor hen georganiseerd. Als er iemand stierf in de

gemeente bleef het bonnensysteem ervan in tact.

Dat regelde Jan Daemen, die voorzitter was van het

Distributiecomité. Aan bonnen dus geen gebrek. Toon

ging dan met zijn vrouw en de kinderwagen wandelen

en leverde de bonnen af bij Kwanten. Ten tijde van de

slag bij Arnhem zijn de 2 joden naar Mook gebracht en

daar ergens door een Engels vliegtuig opgepikt en naar
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België gebracht.

In die tijd moest er ook geregeld al dan niet legaal

geslacht worden. 

Bèr Vink moest een os doden. Zo'n os met die grote

horens, die voor het zware werk in het Wellsmeer

gebruikt was. Hij deed dat met een grote bijl (aks). Na

de eerste slag van Bèr schudde de os met zijn kop: Nee,

nee. Hij sloeg nog een paar keer, maar de os bleef Nee

schudden. Een Duitse soldaat heeft hem toen geveld met

de kogel.

Zo moest Bèr ook een keer een varken slachten, maar ze

hadden geen varkensladder om hem op te hangen. Zegt

Marie Kopczinski, die niet zo goed Duits kon, tegen de

Duitse militair die er bij stond: Der veldvlegel (bedoeld

werd: Feldwebel = korporaal) hat die Lier mitgenom-

men. Bèr verbetert haar, maar zij zegt het nog een paar

keer.

Ook Jöp (12 jaar) mag het slachten van een varken met

de grote bijl een keer proberen. Hij zwaait en zwaait nog

een keer: slaat en het varken mist zijn oor.

Medio 1944 tot de evacuatie

Vanaf medio mei werd het granaatvuur steeds intensie-

ver De Engelsen zaten inmiddels aan de overkant van de

Maas..

Toon liep eens een keer langs de Weezerweg, het gedeel-

te waar de Molenbeek loopt, en er reden ook een stel

Duitse vrachtwagens. Een Engelse jager had het gezien,

draaide en vloog al schietend recht over de Molenbeek.

Toon is toen aan de andere kant van de weg in een grep-

pel gesprongen terwijl hem de kogels om de oren floten.

Zo had Schelhaas (smid in het Wellsmeer) ook een keer

geluk. Een bekend gezegde was: Een granaat valt nooit

in een pas ontstaan granaatgat.Hij was onderweg met

Jan melk halen bij Stroeken (Eendekooi) toen het weer

een keer losbarstte. De spreuk kennende twijfelden ze

even wat ze zouden doen. Ze kozen er toch voor om in

de greppel te duiken en er viel een granaat in ‘t bestaan-

de gat waar ze gelukkigerwijs niet voor gekozen hadden.

Bèr Peters moest van de Duitsers met kar en paard gra-

naten naar het kanon brengen dat bij Hub Vink in het

bos stond. Opeens weer een granaatsalvo. Bèr kiept de

kar op en alle Duitsers er tussenuit: Der Kerl ist ver-

rückt. Maar Bèr was bang dat er een granaat op de kar

viel en dat zou voor hem en paard een veel grotere ramp

zijn geweest.

Vele Duitsers waren het oorlogsgebeuren moe en wilden

naar huis. Enkele Duitsers die bij hen ingekwartierd

waren moesten naar het front aan de Maas. Normaliter

vond men dat verschrikkelijk. Maar zij vonden het prima

en rekenden erop dat ze gevangen genomen zouden wor-

den door zich meteen over te geven. " Dann haben wir

Zeit um die Bananen fur die Engländer recht zu klopfen

": zeiden ze.

Ten tijde van de slag bij Overloon moest er een kanon

verplaatst worden. Een soldaat die al drie keer gewond

was geweest en hiervoor een gouden medaille had,

moest mee, maar wou echt niet meer. Hij zei;” was ik

maar invalide, dan kon ik naar huis”. Toon zei tegen

hem: " Daar weet ik wel een oplossing voor; laat het

wiel van het kanon over je poot rijden."  Dat was niet

tegen dovemansoren gezegd en bij het aankoppelen ging

het "mis." Hij brak zijn been, lag nog wel in de sneeuw,

maar was voorlopig uitgediend. Een Duitse arts uit de

buurt wou hem niet helpen en zei dat er aan het front

nog veel meer gewonden lagen. Ook hij was het kenne-

lijk zat. Dokter van Bracht heeft hem geholpen en hij is

met de kar door Grad Zegers naar het ziekenhuis te

Weeze gebracht. 

Ook vond er een min of meer laakbare gebeurtenis

plaats. Een groep ervaren soldaten kreeg een nieuwe

jonge luitenant toegewezen omdat die van hen gesneu-

veld was. De nieuwe was extreem fanatiek." Der kommt

nicht mehr zurück, wenn wir nach dem Front gewesen

sind": zeiden ze onderling.

De Duitsers hebben op het laatst veel jonge soldaten

ingezet: Hitlerjugend. Zo ook in Well gingen kindsolda-

ten (ca 16 jaar) over de Maas. De Engelsen hadden er

een gevangen genomen en hebben hem op een bijzonde-

re manier teruggestuurd.

Hij kwam terug in zijn militair tenue met een flink

boven de knieën afgesneden broek en had een briefje bij

zich: Kinder nehmen wir nicht gevangen. 

De Duitsers brachten veel vee van over de Maas naar

Duitsland en dat gebeurde op diverse manieren. Er komt

een Rode Kruiswagen over de Maas met een varken erin

voor de slacht. De soldaat lacht er  “slim” bij als hij de

deur open maakt.

In de hongerwinter werd er geregeld een konijn ver-

stuurd naar Rotterdam. Dit was dan geslacht en werd in

perkamentpapier gewikkeld zodat het bloed er niet uit

sijpelde. Daarna werd het pakketje nog in een doos ver-

pakt.

De Duitsers waren erg in paniek op het laatst. Dat bleek

nog weer eens toen men een bruggenhoofd in Wanssum

gevormd had. In de zg Wanssumse bosjes. Men wou met

een nevelwerper (ook wel Stalinorgel genoemd omdat

het in feite een schietapparaat was met 19 pijpen) over

hun soldaten heen schieten. Ze hebben daarbij hun eigen

bruggenhoofd geraakt bij het inschieten, want de com-

mandant riep een aantal keren geërgerd: Zu kurz! Zu

Kurz!!
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Evacuatie

NB: Toon heeft een uitgebreid gedicht geschreven over

de belevenissen van de evacuatie. 

Ze lagen geëvacueerd in Ulrum ( bij de fam. Ritsema)

en men had een vluchtelingvergunning 

Toon is nog koster geweest in Ulrum.

In Groningen was men Zwet even kwijt maar deze zat in

Zuidhorn. Toon die samen met de dominee Zaal (toeval-

lig een studievriend van Zwet) op pad was treft een

schipper die aardappelen vervoert. Hij kwam uit

Rotterdam. Toon stelt hem voor om Zwet mee terug te

nemen. Dat wordt geregeld en Zwet gaat mee als boots-

man.

Bèr Peters (gelegen te Zenderen, Almelo) en Toon

Kersten gaan voor de grap langs de deur voor boterham-

men en wie doet er open: vrouw van Bommel uit Well!! 

In Ulrum had men tijd genoeg en spitte Toon de

moestuin om voor de dominee. Wat heb je verdiend:

Geen geld maar geef maar een zak tarwe. Nou die moest

hij dan maar gaan halen bij een bepaalde boer. Ik kom

tarwe halen voor de dominee. Hij kreeg er 3 i.p.v. 1

omdat het voor de dominee was. Hij ging er mee naar

bakker Zwartekaart. Ze werden voor de dominee voor

niks gemalen. Zo dat was goed versierd.

Ze waren een keer in Zoutkamp en hoorden bij de visaf-

slag de omroeper roepen dat de vis voor niets was. Zij

een emmer vol gepakt maar dat soort vis hadden ze nog

nooit gezien. Thuis aangekomen zeiden ze, dat het onge-

pelde garnalen waren en die friemelbeestjes lustten ze

niet. Zij er mee naar boer Ritsema. Die waren er dol op

en ze kregen er eieren voor terug. Jan en Piet K. hebben

de garnalen moeten pellen.

Boer Rings, waar Jup was, durfde geen schaap te slach-

ten. Dat deed het manneke Jöp wel even, met een mes.

De boer stond er stomverwonderd bij, dat het Jup zo

goed afging, incl. het vel afstropen.

Bij dezelfde boer liep een beekje. Jup en Schelhaas gin-

gen eenden vangen. Schelhaas joeg ze onder de duiker

door en Jöp mepte ze dan kapot. Ze hadden er zo net vijf

afgemaakt, toen de boer aan kwam rennen en zei dat het

zijn eenden waren. Ze moesten fl. 3, -/ stuk betalen. Hij

verdiende fl. 5, - per week bij de boer en hij kreeg drie

weken geen uitbetaling.

Op het bevrijdingsfeest aldaar werden de NSB-ers opge-

haald met een jachtgeweer en  nadat ze kaalgeschoren

waren op een open vrachtwagen rondgereden.

Bèr Peters, die als boer een tijdlang in Frankrijk geboerd

heeft, heeft nog voor tolk gespeeld voor de Franse

Canadezen.

We zijn pas medio juni opgehaald door Nölleke Driesen.

HARK

Ook wel: Hulp Aan Rijke Kennissen, genoemd. Toon

heeft er een paar schoenen gekregen. Toen hij er mee

thuis kwam, bleek het een zwarte en een bruine te zijn.

Hij smeet ze van gift door de mica ruit (glas was er in

eerste instantie maar zeer beperkt na de oorlog).

Men kreeg een zg. Spaarboekje waar (voor boeren) 

fl. 3000, - op stond. Men kon hierover niet vrij beschik-

ken, maar moest er spullen voor kopen die dan afge-

schreven werden in het boekje: meubilair, bestek, servies

en vee: paard, koe.

Ook kon je een lijst opgeven van spullen die je dringend

nodig had. Deze kon je dan, als ze er waren, ophalen bij

zaal Walaria: tegen afboeking in het boekje.

NSB

Hen T. en Hannes C., welke laatste geen vlieg kwaad

deed. Als ze Biesen Tontje vroegen hoe het er met de

oorlog bij stond was zijn geijkte uitspraak: Heren, de

tijd zal het leren. Hij was een echte goede kerel en hem

was zg. beloofd had dat hij na de oorlog burgemeester

zou worden. Onder de dikke boom bij Grad Wijers werd

hij na de oorlog hiermee nog voor de gek gehouden als

hij daar langs kwam: En Tontje is de oorlog nog niet

voorbij.

Diversen

- Hollands marslied: Rats, kuch en bonen dat is het sol-

daendiner.

- De Duitsers vingen vis door een handgranaat in de

Maas te gooien. Bij de vissen sprong dan de blaas en

ze kwamen met bossen boven drijven en lagen voor

het opscheppen.

- Het Moleneind heette: Klein Engeland, omdat Grad

Wijers, Toon Vink, smid Krebbers en anderen er op de

bank onder de grote boom bijna dagelijks de stand van

zaken doornamen.

- De Maas was in eerste instantie in 1944 voor de

Engelsen de grens en alle granaten en bommen die in

Well vielen, vielen volgens hen op het Duits gebied.

- Na de oorlog zag dokter van Bracht een Wanssumse

boer op zijn fiets rijden. Hij sprak hem hier op aan,

maar de boer zei, dat hij de fiets van een Engelsman

gekocht had. Hij mocht de fiets van de dokter wel

houden op voorwaarde dat hij er even de zadelpin uit

haalde. En ja hoor, daar zat een briefje in, waarop

stond dat de fiets eigendom van de dokter was.

- Na de oorlog kwamen er enkele oorlogsspellen op de

markt: Laf en Flink tijdens Hinkepink en Hoe

Nederland bevrijd werd. 

Interview opgetekend door Jacques Haumann
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Wim Simons 
haalt oorlogsherinneringen op  

De inval van de Duitsers.

Het was vrijdag 10 mei 1940.

' s Morgens om 7 uur ging Opper Boeser

van de Kazerne aan het Moleneind met

zijn motor over de pont. Op de vaart terug

naar de Wellse kant ging de pont plotseling de lucht in.

Ik was toen 11 jaar, zegt Wim en heb dit zien gebeuren.

Dezelfde dag liet, ook volgens de krant, Opper Boeser

de brug in Venlo springen.

Nederlandse soldaten stuurden na dit incident de Wellse

mensen de Bosserheide in, halverwege Reinderslooi. Na

enkele uren ging men terug en kwam men zwaarbewa-

pende Duitsers tegen, die zeiden:" Vur oons hoefde gillie

nie gón te loeëpe, wì-j duun òllie niks."  

De beelden van de Parochiekerk.

"Now, dat zal ik òw ' s vertelle," zegt Wim.

Mijn zus Nel en ik waren al de hele dag onderweg

geweest om bij Ome Toeën (Toon Lenssen) op de

Lammerskamp melk te halen.

Op de terugweg hebben we verschillende keren moeten

schuilen voor granaten. De kelder in bij Dries

Cornelissen, bij Thei Klabbers en bij de Kapokfabriek. 

Bij Thom Vink hebben we onder de veranda gelegen en

bij Wijenberg tegen de muur.

Bij een volgende aanval trok een Duitse soldaat ons naar

binnen bij het huis, waar nu de familie Hendriks-

Schraven woont. Daar de kelder in, waar we nog mee-

maakten, dat een soldaat die boven berichten zat door te

geven getroffen werd door een scherf. Hìj schrawde van

de pien!

Via de Pastoorstraat kwamen we laat thuis, maar we

konden nog juist zien, dat een granaat precies de wijzer-

plaat van de kerkklok getroffen had.

Een paar dagen later zijn Sraar Sijberts en ik naar de

kerk gaan kijken. Daar was de koster en een soldaat al

bezig met lange touwen beelden heelhuids naar beneden

te takelen.

Wij hebben die beelden toen allemaal naar de zaal van

Gert Simons gebracht (Wallaria). Ik heb bij de

Coöperatie de grote transportfiets gehaald, dat ging

gemakkelijker.

De kerststal, die boven op het koor stond was al kapot:

ram nor den bliksem!

Het hert van Hubertus lag in honderden stukken op de

grond. Maar we probeerden te redden, wat er te redden

viel. Toen we met Sint Jozef langs Toeën Derks kwamen

zei die: Ziede Sint Jozef fietse án ' t liere? Ook in de

oorlog werden er grapjes gemaakt.

Teruggekomen van de evacuatie was het eerste wat ik

deed, kijken of de beelden nog in de zaal stonden.

Van daaruit is alles versjouwd naar het gymlokaal van

de oude Jongensschool en toen naar de Tiendschuur, die

van 1946 tot Palmzondag 30 maart 1958 als noodkerk

dienst deed.

Leven in de kelder.

Ik weet dat we eerst thuis in de kelder gezeten hebben.

Daarna bij onze overbuurvrouw An Otten en toen in de

gewelvenkelder van de oude kazerne schuin tegenover.

Ons huis was " op het hoog water van 1920 gebouwd

maar in 1926 was het water door de gang gelopen en het

risico was dus te groot om in de eigen kelder te blijven.

Voedsel ruilen.

Wij gingen soms naar de Kamp om onze slangkomkom-

mers en selderijknollen te ruilen tegen melk of spek. 

Interview opgetekend door Mia Ummenthum-Coppers

“Wijsneus”plaatste geregeld een art. in Maas en

Niersbode onder de rubriek “Ze zeggen dat....” (25 aug.

1945)
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Ferry Holla 
Gedwongen te werken in Duitsland.

Info van Mia Ummenthum-Coppers

Op de eerste oproep om zich voor de Arbeitseinsatz bij

het Station Venlo te melden reageerde Ferry Holla niet.

De tweede oproep was dreigender: als Ferry niet ver-

scheen zou zijn vader Willy Holla opgepakt worden.

Een vader weg bij zijn gezin? Dat zou moeilijk worden.

Onderduiken ging niet, dus meldde Ferry zich op 9 juni

1943 op het Station te Venlo. Zijn vader bracht hem weg

met het bange vermoeden hem niet meer terug te zien.

Ferry was de zoon van Willy Holla en zijn eerste echtge-

note Gieneke Coppers. Hij was de oudste en werd op 7

maart 1923 geboren.

Ferry vertrok die morgen met onbekende bestemming,

maar later bleek dat hij te werk gesteld was in

Ahrenberg bij Koblenz.

Hij, de schoenmakerszoon uit Well moest gaan werken

bij de weduwe van de plaatselijke schoenmaker in de

Silberstrasze 38. Ferry verdiende er 10 Mark: 6 Mark

ging naar de zoon van de weduwe, waar Ferry moest

gaan slapen en 4 Mark mocht hij zelf houden.

Gelukkig zaten er in de buurt nog enkele jongens uit

Zuid-Limburg in een kamp, waar hij contact mee had.

Briefcontact met thuis was alleen op een ingewikkelde

manier mogelijk.

Op zaterdag 25 maart 1944 arriveerde er op het

Postkantoor Well een brief van een Nederlands spreken-

de verpleegster uit Koblenz.

Ferry was met difteritis opgenomen. Meteen werd

Hopman Kemper, werkzaam in het Wellsmeer in de arm

genomen. Hij kon nog bellen naar Duitsland, maar kreeg

de treurige mededeling, dat Ferry, die morgen aan de

ziekte was overleden. Foto's met een sterk vermagerde

Ferry deden echter vermoeden, dat hij méér van heim-

wee gestorven was.

Vier maal een andere rustplaats.

Zijn vader ging naar Koblenz, waar hij de begrafenis

van zijn zoon bijwoonde. Een gebroken man kwam naar

huis met één van de twee zelfgemaakte houten koffers,

die Ferry meegenomen had. Na de oorlog, echter pas na

veel onderzoeken kwam een zwarte kist met nikkelen

plaatje met alle gegevens naar Well. De vrachtauto met

nog meer lijken bracht Ferry eerst naar het Klooster.

Vandaar uit werd hij naar het noodkerkhof achter de

boerderij van Verstappen gebracht.

Toen het nieuwe kerkhof klaar was werd hij hier herbe-

graven. Zijn laatste, de vierde rustplaats kreeg hij in

Loenen op de Veluwe op het Ereveld ( grafnummer A

605) bij vele anderen.

Aloys Weyenberg uit Baal/

Weeze

De Duitse soldaten uit Weeze/ Kevelaer die de weg in

Well goed kenden wezen de colonne de weg.

Dit was ook een Duitse tactiek. 

Omdat de Wellse mensen dan diverse bekenden zagen

ontstond er niet direct een weerstand in de dorp.

Er stonden al weken voor de inval grote colonnes met

militair spul en troepen langs de weg naar Kevelaer/

Weeze.

Aloys werd in 1943 opgeroepen voor de militaire dienst

en ingedeeld bij de Luftwaffe, waar hij transporten

moest rijden. Eerst in Duitsland, daarna in Oostenrijk en

tijdens de invasie zat hij in Italie. Met het terugtrekken-

de Duitse leger kwam hij in juli 1944 in Weert terecht.

Door heimwee overmand besloot hij met enkele anderen

stiekem naar huis terug te keren. Onderweg werden ze in

Afferden ontdekt en moesten naar het front in Overloon.

Op 12 oktober 1944 werd hij gevangen genomen door

de Engelsen. Zijn arrestatie was voor hem een opluch-

ting. Als krijgsgevangene in Engeland werd hij ingezet

bij de wederopbouw van dit land.

Opgetekend door Jacques Haumann

5 Info
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Gerrit Coppers

Enige informatie over het wel en wee van de St.

Vituskerk hebben we uit eerste hand gehaald bij Gerrit

Coppers, zoon van koster Frans Coppers, die zich in de

moeilijke oorlogsperiode zo goed en zo kwaad als het

ging ontfermde over de kerk en haar bezittingen . Omdat

de koster precies tegenover de kerk woonde, was hij er

direct bij betrokken. En zoon Gerrit , hoe jong hij ook

nog was, maakte dat alles mee.

Zo weet hij te vertellen, dat het klokje van de St.

Rochuskapel voor de evacuatie achter hun huis ingegra-

ven werd. Het had de eerste klokkenroof in Well door-

staan, werd in '43 in de toren van de St. Vituskerk opge-

hangen totdat in okt. '44 het front te dichtbij kwam en de

granaatregens begonnen. Met gevaar voor zijn leven

heeft de koster, geholpen door zijn broer Toon  het klok-

je toen weer uit de toren gehaald en het, zoals reeds

gezegd achter zijn huis in de grond gestopt.

Na de oorlog heeft het in een noodklokkenstoel in hun

tuin nog enkele jaren mogen luiden.

Ook de beelden uit de kerk werden na een reeks

beschietingen van hun troon gehaald.

Ditmaal zelfs met de hulp van een Duitse soldaat.

Enigszins gehavend werden ze naar Zaal Wallaria

gebracht. De preekstoel, het altaar en de communiebank

konden echter niet versleept worden en moesten de oor-

log daar meemaken. De troonhemel van de preekstoel (

het klankbord) is jammer genoeg door de Engelsen

gedeeltelijk voor brandhout gebruikt en één van de 4

Evangelisten, die de stoel verfraaiden, is foetsie.

Er is nog lang naar hem gezocht en mocht U weten welk

huis hij siert, kunt U het even doorgeven.

Heel zorgvuldig heeft Gerrits vader Frans de kerkkle-

ding, de kelken, de monstrans enz. opgeborgen in zijn

kelder, die een verbinding had met  het huis van buur-

man Schreurs. Hij had zelfs alles ingemetseld. Waar de

koster zo zuinig op was, was bij terugkeer na de evacua-

tie zogenaamd alvast uit de schuilplaats "gered." Dit

werd door het kostersgezin niet in dank afgenomen. De

verstopte levensmiddelen, dat was nog begrijpelijk, maar

de kerkspullen waren voor hem iets dat "heilig" was.

Die waren honderden jaren oud en heel kostbaar. Gerrits

moeder Lies, die de kerkgewaden en de was altijd ver-

zorgd heeft was dezelfde mening toegedaan.

Siska Koppes 
Haar evacuatieverhaal en oorlogsge-

dichten.

Evacuatieverhaal
Donderdagnacht 2 uur, s`nachts komen ze.

Morgenvroeg 8 uur evacueren, rustig doorgeslapen tot

half 7. Opgestaan, ongeveer middag moesten we ver-

trekken. 

Vrijdagavond 12 jan. om 5 uur zijn we in de parochie

kerk in Weeze. 

Nu brengt mijnheer Kapelaan ons naar de luiten in

kwartier. 

We zijn nu bij Hans Mennekes, bovenste beste goeie

menschen. 

We hebben `n lekker warm bed gehad, goed geslapen,

goed gegeten. Om 3 uur moesten we weer bij de trein

zijn.

Daar zijn we in een veewagen geladen, ‘t Elsteren bij

elkaar en 7 uit Afferden.

Daar hebben we 24 uur in gestaan en gelegen.

14 Jan Zondag 4 uur waren we in Groningen.

De hele pakazie uitgepakt en verder gegaan.

Sommige oude luitjes moesten ze wegdragen, vrouw

Remmen, Hendrik van “den Uul”.

De fietsen werden dien nacht ondergebracht in `n kerk.

Wij zelf in de Korenbeurs en ‘s avonds koffie gedron-

ken.

Een beetje pap gehad en in `t stroo geslapen.

Den 15 jan eerst koffie gedronken, zowat middag

moesten we weer opstappen.

Een goed half uurtje gelopen toen moesten we wachten

op de boot. Eerst even gestaan, dan in ‘n café geweest,

toen kwam de boot. Opstappen, inladen; half 4 vertrok-

ken, half 9 aangekomen in Grootegast.

Daar hebben we even een boterham gekregen en

moesten weer een half uurtje lopen.

‘s Nachts in de school in `t stroo geslapen, ‘s morgens

koffie gedronken, gewasschen en alles.

Toen werden we ingedeeld bij de boeren.

We werden met wagens afgehaald.

Vader en Moeder werden bij de Gebr. Mulder gebracht.

Truus en Ciska bij van der Til en Lowie bij een zoon

van van der Til en Jan bij van der Meer.
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Gedicht door Joh. van der Til, 1-2-1945
(door Siska meegebracht uit Groningen)

1

Vaak gaan mijn gedachten henen

Naar mijn oude vaderland

Naar dat mooie schone limburg

Waaraan ik had mijn hart verpand

2 

Thuis was ik in deze dreven

Nooit had ik gedacht

Het nog eens te beleven

Dat ik ervan scheiden moest

3 

Maar eindelijk kwam toch de tijd

Dat we moesten gaan

Of we wilden of niet wilden

We moesten hier vandaan

4

Zo maar ineens te scheiden

Van dat mooie land rondom de maas

Dat was naar ons aller inzicht

Toch wel al te dwaas

5

Haastig moesten we vertrekken

Veertig pond mocht mee op reis 

Zes uur tijd nog te beraden

Zo luidde de Duitsche eis

6

Al het andere moest achterblijven

Al het mooie have en goed

En we moesten gaan evacueren

Naar het noorden zoals men vermoed

7

Dertien kilometer moesten we eerst lopen

Voor we waren bij het spoor

Toen ging het op Weeze aan

Daar brachten we de nacht toen door

8

De volgende dag kwamen we weer in de trein

Toen ging het op Groningen aan

Een etmaal hebben we er ingezeten

Dat was voorwaar een lange baan

9

Eindelijk kwamen we  toch in Groningen aan

In de Korenbeurs geslapen

De volgende dag moesten we hier weer vandaan

Per boot ging verder nu de reis

10

Allen gingen we toen in de boot

Beladen met onze zware last

Naar men ons mededeelde

Ging de reis naar Grootegast

11

Na een uur of vier te hebben gevaren

Kwamen we in Grotegast toen aan

En we moesten die nacht slapen 

In de school aan de Hoflaan

12

‘s Anderendaags werden we naar Sebaldeburen gebracht

En we troffen het nog niet zo heel slecht

Want we kwamen op een boerderij

Gelegen in de Jouwer terecht

13

Behalve dat we van huis en haard zijn verdreven

Hebben velen ook nog dit

Dat de een niet weet waar zijn lieve Frieda is gebleven

De andere weet niet waar zijn zus en broeder zit

14

Alles moesten we ons maar getroosten

Hopende dat spoedig komt de tijd

Dat we terug naar Limburg kunnen keren

Wanneer ons vaderland is bevrijd

15

Want waar de hoorn des herder schalt

Langs der beekjes boord

Daar is mijn vaderland

Limburgs dierbaar oord

16

En waar geluk en vrede woont

Over land en gouw

Daar is mijn vaderland

Limburg, waar ik zo van hou
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Limburgse Potporie
Sebaldeburen, 3 Februari van `t oorlogsjaar 1945

1

Vaak gaan hene mijne gedachten

Naar dat huisje in de wei

Waar we onze jeugd doorbrachten

Waar we waren meestal blij

2

In de kamer aan de voorkant

Waar in de winter de kachel brandt

Daar kwam de warmte je al tegen

Dan had je aan het uitgaan vaak `t land

3

In gezellige winteravonden

Zaten we daar dan samen blij

Kaartten, breiden, naaiden, stopten,

De grammafoon zong daar een liedje bij

4

En dan die lieve kleine bloemen

Brachten daar verkwikking aan

Ik zie ze nog op `t tafeltje

Bij de vensterbank daar staan

5

Dan de kamer aan de noordkant

Waar onze legerstede stond

Waar je in den heete zomer

Koelte en verkwikking vond

6

Overheerlijk was de zolder

Met zijn etenswaarderij

Erwten, bonen, spek en koren

Voller nog dan ooit te voren

7 

In de keuken waar we zaten

Als de spijs werd opgediend

Heerlijke, lekkere gerechten aten

De tafel was onze beste vriend

8

In de schuur daar moesten we wezen

Als er stroo moest zijn voor `t vee

Als er moest gedorschen worden

Ja dat viel niet altijd mee

9

Als de motor dan moest lopen

Moest je eerst benzine kopen

Die was er genoeg maar in dezen tijd

`t Is surrogaat zo werd er gezeid

10

Dat ding dat wilde dan vaak niet gaan

Je zou hem dan wel stuk willen slaan

Doch hij trok zich nergens iets van aan

Als je niet draaide sloeg hij niet aan

11

Op de stal daar stond ons vee

Maar dat mocht toen we gingen niet mee

Want zo zeiden de Duitschers toen we moesten gaan

`t Groot en kleinvee moet blijven staan

12

`n Schaap en een zwijn hadden ze ook al gehaald

Doch daarvoor werd niets betaald

Toen ze weggingen kreeg Vader een Sigaar

O, wat is dat allemaal naar

13

En dan ons lieve Paardje och

Die werkt aan de westwal denk ik tenminsten nog

Lowie moest de werklui wegbrengen gaan

En ons lief paardje moest daar blijven staan

14

We hadden er nu weer een nieuwe staan

Die had Oberfeld Muller ons Cadeau gedaan

Toen we nu moesten gaan 

Moest ook hij weer blijven staan

15

Kippetjes hadden we ook nog een paar

Die legden vele eitjes maar

Waar zullen ze zijn gebleven

Ze zullen wel niet meer leven

16

Dan hadden we nog `n tuintje met bloemen

O, te veel om op te noemen

Daar was `t net naar mijne zin

Daar was ik vaak heel dikwijls in

17

Maar o, wat zal er nog van staan

Van alles waarvan we van heen zijn gegaan

O konden we maar eens gaan kijken

Dat zou direkt heel anders lijken

18

De granaten vlogen bij ons in `t rond

En als je dan buiten stond

Moest je je maar gauw laten zakken

Anders hadden ze je al te pakken

19

O Wat hadden we toch een tijd

Helemaal geen gezelligheid

In kelder slapen, in kelder eten,

Wat hebben we daar vaak ingezeten

20

Zo zijn we dan van ons huis verdreven

En hebben een nieuw tehuis gekregen

O Ik dank U God mijn hoeder

Vrouw van der Til is voor ons lijk een Moeder

21

En hij die ons altijd plagen wil

Dat is Ine van der Til

Maar ook hij helpt dapper mee

Als hij wat doen kan voor ons twee

22

Dan heb je Herman van der Til

Die zit ook bijna haast nooit stil

Hij kan koken, vegen, melken en mesten

En fietsplakken gelijk ook als de beste

23

Johannes die is `t voor te veel

Die is meestal op de achterdeel

`t Vee en de Paarden dat is net iets naar zijn zin

Daar vind je hem dan ook altijd tusschenin

24

Op schuuvers ben ik met hem gegaan

Ik kon in `t geheel niet tegen hem aan

Met de handen op de rug zwierde hij langs me heen

Zo kan `t in Limburg vast geen een
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25

Ja we hebben hier een goed tehuis

O God behoed dit voor een kruis

Geef aan allen hier de zegen

Als ruil daarvoor integen

26

We zijn hier in Sebaldeburen 

Ja, wie weet nog hoeveel uren,

Weken, maanden nog misschien

Ach konden we ons huis nog maar eens zien

27

Als straks weer de lente komt aan

Dan laat ik mijne gedachten weer gaan

Naar dat mooie dorpje aan de Maas

Waar Hitler misschien nog is de baas

28

Eerst moet ik mijn gedachten nog terug laten gaan

Daar waar we het eerste kwamen aan

Waar ik dronk dat glaasje wijn

Waar mijn Vader en Moeder zijn

29

Bij de Gebr. Mulder hebben ook zij het goed getroffen

We werden verdreven door de moffen

In Sebaldeburen zijn we goed aangekomen

En door iedereen vriendelijk aangenomen

30

Als Vader en Moeder gaan naar bed

Wordt er eerst een stoel voor neergezet

Anders kunnen ze er niet in

Dat was in `t eerst niet naar hun zin

31

Siem dat was eerst de kok

`t is voorwaar een goeie “zok”

Maar nu heeft hij hulp gekregen

Anders was hij kok gebleven

32

Egbert en Klaas daar weet ik niets van

Ik kan van hen ook geen rijmpje maken dan

`t Zijn goeie kerels dat staat vast

Ook zij slapen in zoo`n hoge kast

33

Maar, o jongens pas eens op,

Je trapt een haas niet zo op zijn kop

Lekker is ik weet er alles van

`n Gebraden haasje in de pan

34

En nou vrienden tot besluit

Hier is mijn gedichtje uit

We zingen dan op Limburg aan

Als we weer naar huis mogen gaan

35

Trouw aan plicht en trouw aan god

Heerst van zuid tot noord

Daar is mijn vaderland

Limburgs dierbaar oord

36

Als we weer in Limburg zijn

Denken we nog wel eens aan die lange uren

Doorgebracht in Sebaldeburen

En lachend over de Groningsche taal voor `t allerlest

Ja wis, das nie best

Onze buurt Elsteren
Geschreven in Sebaldeburen

1

Een rijmpje maak ik hier voor plezier

Van onze buurt ver van hier

Van die acht huizen en die ouwe schuur

Wim Rijs dat was onze naaste buur

2

Hij had een flinke boerderij

En ook een grote tuin erbij

Vijf kinders en een goeie vrouw

Die hielp hij dan ook altijd trouw

3

Truuske Weys hier denk ik ook aan jou

Als ik je wist te zitten dan schreef ik eens gauw

Zingen kan ze als een merel

Zij krijgt voorwaar een goeie kerel

4

Verder zie ik een  huis daar staan

Daar zou ik nu wel eens heen willen gaan

Daar woonde Handrie Stien en Jan

Nellie, Grad en Hub en Màn

5

Grad die werkte ver van huis

‘s morgens en ‘s avonds vond je hem thuis

Maar de laatste tijd ging hij niet meer

Toen kwam hij bij ons nog wel eens een keer

6

`t Was bij ons heel wit om het huis

Toen was Grad ook juist bij ons thuis

De sneeuw die lag toen o zo dik

Lowie en Grad waren toen in hun schik

7

Ik moest toen juist aardappelen halen gaan

Een klein eindje maar van ons huis vandaan

Dat was net naar hunne zin

De sneeuwballen vlogen langs me hin

8

Ik ben toen ook mee aan `t gooien gegaan

Maar op `t laatst pakte Grad me aan

Hij heeft me toen eens flink gewasschen

Het was gelukkig sneeuw en geene assen

9

Mijn neus die zat toen vol met sneeuw

Dat vergeet ik nog in geen eeuw

Ik kon toen bijna geen adem meer halen

Maar wacht ik zal `t hem nog wel eens betalen 

10

Dan heb je zijnen broeder Jan

Zal ik eens zeggen wat hij kan

Op zijn handen kan hij staan

En dan zo een eind verder gaan

11

Bij de voetbalclub is hij

En ook zijn broeders allebei

Konden we daar nog maar eens zijn

Op dat ERICA Voetbalterrein
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12

Arnold die was niet thuis

Hij diende in Twisteden bij een Pruis

En zijn naam die was beroemd

Siepen Arnold zo werd hij genoemd

13

Toen de oorlog nabij kwam kwam ook hij dichter bij

huis

Toch diende hij nog bij die ene Pruis

Bij Ripkens in `t Zand kwam hij toen aan

Daar is hij gebleven tot wij moesten gaan

14

Hij wilde laatst in Grootegast naar de kerk toe gaan

Maar onderweg hield de Landwacht hem aan

Hij heeft toen een kwartiertje vastgezeten

Want hij had het persoonsbewijs vergeten

15

Dan zie ik verder dat witte huisje tusschen de andere in

Daar woonde Jan Swemmers met zijn gezin

Maar ik vind `t wel wat sneu

Eerst woonde daar mijn vriend Mathjeu

16

Ook zij zijn met ons meegegaan

Toen we van huis af moesten gaan 

Het zijn goeie menschen dat staat vast

Ze wonen hier nu in Gemeente Grootegast

17

Dan zie ik huisje nummer vier

Och dat staat zo ver van hier

Daar woont mijn Tante en mijn neefs

Daar kom je ook al tevergeefs

18

Want Piet die is al lang getrouwd

En Frans, ik geloof niet dat hij van meisjes houdt

Dan heb je Wim, maar die heeft al een meid

Hij heeft al haast een jaar gevrijd

19

Hier droomde hij ‘s nachts van zijn lieve Catrien dat

staat vast

Als hij slaapt in die hoge kast

Daar achter bij die paarden zeg

Bij Wiebe Zwart aan de Munnekeweg

20

Visschen dat deed Frans zo graag,

Hij heeft er al heel wat in zijn maag

In zijn vrijen tijd hoefde je maar naar de Maas te gaan

Daar trof je hem dan altijd aan

21

Dan zie ik een kleine boerderij

Daarbij een grote tuinderij

Tenminste zo was `t voorheen

De laatste jaren zakte `t wat ineen

22

Verder kom je weer aan een grotere boerderij

Met veel ontginningsgrond erbij

Ook hij moest toen we moesten gaan

Zijn paardje laten staan

23

Daar hebben ze ook een tabaksmachien

Je moet die rokers uit Elsteren dan eens zien

Om beurten moeten zij er heen

Want dat gaat daar een voor een

24

Ach ja, dat andere huis had ik haast vergeten

Dat staat een eindje achteruit

Daar woonde een  NSB-er moet je weten

Toen de oorlog nabij kwam ging hij er tusschen uit

25

Zo ben ik aan het achtste huis gekomen

Daar woonde den Bondsche Giel eerst in

Ja wie had dat ooit kunnen dromen

Dat hij daar weg moest met zijn gezin

26

En wanneer komt de tijd weer terug

Dat wij in Limburgs schone dreven

In dat mooie buurtje aan de Maas

Gelukkig en vrij kunnen leven

27

Als de Maas buiten hare oevers treedt

Staat ons huisje er midden in

Dat was toen de Duitschers er waren

Wel naar onze zin

28

Ze konden toen niet bij ons komen

Dan met paard of boot

Toch moesten we toen evacueren

Wat was onze angst toen groot

29

‘s Avonds om 8 uur kwamen ze het zeggen

‘s Nachts om twee uur moesten we weg

en dan over dat hoge water

dat was geen pleziertje zeg

30

Vader heeft toen lang tegengestribbeld

Het was voor de soldaten ook geen plezier

Want zij die het bevel moesten geven

Waren bij ons toen ingekwartierd

31

Op het laatst zijn we toch maar gegaan

Met de boot kwamen we bij de buurman aan

Daar werden we op een wagen geladen

Hij was van ons toen zwaar beladen
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Liefdesgedicht
1

Zeg vrienden luister eens naar mijn gedicht

En zet daarbij een vroolijk gezicht

Ik zal je hier eens wat vertellen gaan

Van Jan Hendriks zijn levensbaan

2

Jan dat is een loze guit

Hij ging er daarom maar eens op uit

En keek eens overal in het rond

Of hij geen lief meisje vond

3

Als hij eens ergens naar een kermis ging

Dat had hij ‘s avonds zoo`n lief ding

Maar geen een die hem kon bekoren

Ze gingen voor hem dan ook steeds weer verloren

4

De een was te mager en de ander te dik

Nergens was hij mee op zijn schik

Toen op het laatst kreeg hij een oogje in het zeil

Dat hield hij toen ook maar op peil

5

Als hij des zondags naar de kerk toe ging

Dan was dat meisje er ook altijd in

Van boven van het koor keek hij op haar neer

Dan klopte zijn hart toch zo innig en teer

6

Van dien tijd af ware ‘s nachts zijne dromen

Hoe zou ik toch eens bij haar kunnen komen

Want kermis en feestvieren was toen gedaan

De oorlogs jaren kwamen toen aan

7

Er werden toen veel silo`s gebouwd dat jaar

Maar ze waren niet zo tip top voor mekaar

Bij Arts in Hegelsom ging het praatje toen in `t rond

Ze dachten dat daar wel een goeie stond

8

Zie zo, dacht Jan, dat is net iets naar mijn zin

Daor mot ik mer is efkes hin

Want wat was de mooiïgheid

Het ging hem niet om de silo maar wel om de meid

9

En toen het Zondag middag was

Nam Jan weer hoed en fiets en das

En toen waren zijn gedachten

Zou ik haar vragen of zou ik nog wachten

10

Maar van uitstel komt afstel, hij heeft het maar gewaagd

En toen ook maar direkt gevraagd

Wanneer hoe en waar daarvan weet ik niet veel

Misschien wel op de achterdeel

11

Want zo zeggen de oude lui bij ons overal

De beste vrijers komen op stal

Of het waar is of niet, daar weet ik niets van

Daar trek ik mij dan ook niets van an

12

Zo zijn zij dan aan het vrijen gegaan

Een schonen tijd brak voor hen aan

En als het zondag middag was

Nam Jan weer hoed en fiets en das

13

Op een zondagmiddag gingen ze fietsen met mekaar

O dat was dan toch zo naar

Zij had een fiets met een Engels stuur

Dat stelde haar toen zeer teleur

14

Ze konden toen niet dicht bij mekaar komen met die fiets

Dat was voor hen ook helemaal niets

Want als men uit vrijen gaat

Loopt men niet ieder aan een kant op straat

15

Als hij tijd had ging Jan naar de kerk

Dat was in den winter zijn eerste werk

Maar dan was ook zij er altijd in

Zijn lieve schone zielsvriendin

16

Zij hebben al lang gevrijd

Willen we hopen dat spoedig komt de tijd

Dat ze kunnen trouwen

Als de oorlog op zal houden

17

Maar o, wat is er in die oorlog gebeurd 

Ze zijn toen wreed van elkander gescheurd

En de moffen hebben hem weggeleid

Hij kon geen groet meer brengen aan z`n meid

18

Zij hebben hem toen naar Duitschland gejagen

In een kamp verbleef hij negen dagen

Toen werd hij bij een boer te werk gesteld

Hij had zijn dagen reeds geteld

19

Want zijn kop die stond naar huis

Hij diende niet graag bij ene Pruis

Met Kerstmis is hij er vandoor gegaan

Bij Michiel kwam hij toen aan

20

Bij Oom en Tante had hij het goed

Hij had tenminsten goede moed

De Maas die was er tusschen beide

Dat was het nog wat hem van z`n geliefde scheide

21

Maar o, die wreede Duitschers kwamen daar weer aan

En dreef hem met z`n familie ver van huis vandaan

Naar boven naar het hoge noorden

Hij rilde al toen hij het hoorde

22

Zo is hij dan weer ver van huis gegaan

Maar zijne liefde is blijven bestaan

Hij spreekt hier dikwijls over die schone tijd

Doorgebracht met zijne lieve meid

23

Als we weer in Limburg zijn

Dan zingt Jan nog wel eens dit refrein

Ver van alles waarvan ik heb gehouden

Zwierf ik daar rond in alle eenzaamheid

24

En dan denkt hij nog wel eens aan de lange uren

Doorgebracht in Sebaldeburen

En lachen over de Groningsche taal voor `t aller letst

Ja Wis, das nie best
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Reis van Groningen naar Limburg
(Siska Koppes, in drie dagen met de fiets)

14 Mei 1945.

1e rust tussen Haulle en Oosterwolde om half negen.

Fochtelo, 5 minuten na 9, Lowie en Nölleke hebben

bandenpech. Bij een smid heeft Wim hem geplakt.

Kwart voor twaalf 's middags in hotel "de Blok" een

glas botermelk gedronken in de stad Dieverbrug. Ik zit

tussen Grad en Wim in en tegenover Nölleke.

10 Minuten na 2 waren we in Pesse. Lowie had weer

bandenpech. Bij een boerderij, ongeveer 5 km. van

Hoogeveen heeft hij hem geplakt. In Zuidwolde heeft

Grad een stoet (brood) gekocht.

Even verder hebben we boterhammen gegeten in een

greppeltje langs de weg. 10 minuten na 6, we zitten in

Witharen bij de Weduwe Nienhuis. We drinken hier een

beker water. Een oude opa zit even bij ons te praten,

buiten op de bank. Ik moest hem een papiertje schrijven

en alle jongens moesten er hun naam onder zetten; voor

zijn plezier. Kwart over 8 kwamen we in Lemelerveld,

daar brachten we de nacht toen door. Het duurde wel

even voor we onderdak hadden, maar op het laatst kre-

gen we het toch klaar. We sliepen die nacht op de koe-

zolder in het stro. ‘s Avonds kregen we eerst een kop

koffie. Het persoonsbewijs moesten we beneden laten,

anders waren ze bang dat we gingen lopen en iets mee-

namen. Toen konden we naar boven gaan en gaan sla-

pen. Einde van de 1e dag!

15 mei 1945

Het was donker weer toen we ‘s morgens opstonden. We

zeiden al tegen elkaar: "Als we maar geen regen krij-

gen". “Maar wat we krijgen hoeft men niet te kopen",

was het wederwoord weer van een ander, maar het ging

God-zij-dank goed die dag.

We kregen weer eerst koffie ‘s morgens en om half 7

reisde het Limburgse Elftal weer met frisse moed verder.

Tussen Lemelerveld en Raalte was de brug kapot. Toen

moesten we met een stoomboot over "het Diep". In

Raalte hebben we weer water gedronken bij een boerde-

rij. Wesepe, 10 minuten na 9 in 'n café koffie gedronken

tegenover de melkfabriek "Nieuw Leven" Daar kwamen

ook juist een paar mensen met een handkar. Ze kwamen

van Leeuwarden en moesten naar Roermond. Toen kwa-

men we in Deventer, daar kregen we een grote hindernis

bij een viaduct.

Het viaduct was kapot. We moesten er toen boven over.

Eerst 20 trappen omhoog, toen over 5 hoge spoorlijnen,

aan de andere kant weer om1aag en om op de goede

weg te komen, moesten we nog eens omhoog, dat viel in

het geheel niet mee met onze zwaar beladen fietsen. Een

eindje verder hadden de "Tommies " weer een brug

gelegd. Wij moesten over het voetbrugje, ‘t andere was

bestemd voor de auto's. Half 1. We liggen kort voor

Zutphen langs de kant van de weg boterhammen te eten.

Toen we weer op de fiets zaten kwam er haast een hond-

Bericht uit de Maas en Niersbode (8 sept. 1945)
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je onder mijn fiets, ik was gelukkig rap ter been anders

was ik zeker gevallen. Er waren die morgen veel hond-

jes op straat want even later hing er weer een aan Wim

zijn schoen. 5 Minuten na 5. We liggen nog 4 km. voor

Arnhem en mogen er niet door. We moesten eerst ons

briefje af laten stempelen en dat kon niet voor ‘s ande-

rendaags  ‘s morgens 9 uur. Wat nu gezongen, de moed

die zakt bij ons elftal in de schoenen, vooral bij Grad.

Hij zegt temminste:"We komen nooit thuis". De post van

de NL -Binnenlandse Strijdkrachten zegt ons nu: "Je

mag nog wel verder tot Arnhem maar dan stuurt die

andere post je toch weer terug. Je mag niet zonder stem-

pel op papier Arnhem binnen." Maar onderhand komt er

een 2de groep van Well aan; zij gaan door en wij hen

achterna. Wij wilden het proberen en het ging goed tot

de Rijnbrug. Voor de Rijnbrug werden we aangehouden

door een Canadees en een van de politie. De 1ste groep

mocht door en ook wij waren toen blij maar dat was

maar van korte duur, want wij mochten niet door. Wij

hadden twee namen met potlood erbij gezet en dat klop-

te niet. De Canadees wilde ons er niet door laten. We

moesten eerst met een van de N.B.S. naar het politiebu-

reau. Daar werd ons het een en ander gevraagd, de

namen veranderd, de stempel erop en we waren klaar. In

de stad Arnhem waren veel stukken, overal lag glas op

straat.

Hier kreeg Jan Eickmans z'n fiets weer kapot. Toen we

weer voor de brug waren moesten we nog even wachten.

Een hele rij Engelsen en Canadese wagens hadden voor-

rang. Jan maakte van die gelegenheid gebruik en plakte

zijn fietsband. Er kwam toen ook juist een burgervracht-

auto langs. We wilden meerijden maar ook dat werd niet

toegestaan. We moesten dus maar verder per fiets, daar

zat anders niets op, maar we mochten over de Rijn en

onze laatste grote hindernis lag spoedig achter de rug.

10 Minuten voor 8. We zitten nog 2 km. voor Lent.

Lowie en Jan Eickmans hebben weer bandenpech. Ook

hier zijn de mensen geëvacueerd geweest. Enkelen zijn

weer terug. Vele huizen zijn hier stuk en ook in de weide

ligt nog overal het dode vee te stinken. We stappen weer

op de fiets maar Lowie zijn band houdt het niet meer, hij

is alweer leeg. Grad en ik gaan maar een slaapgelegen-

heid zoeken. Bij de eerste twee boerderijen ging het niet,

zij hadden geen stro, maar bij de derde plaats lukte het,

daar konden we in de schuur in het hooi slapen.

Om ongeveer half 9 kwamen we daar aan. We kregen

daar een pot lekkere melk en konden gaan slapen. Lowie

heeft nog eerst zijn band geplakt. Onze nachtrust werd

wel wat  gestoord door het af en aan rijden van die

Engelse en Canadese auto's.

16 mei 1945

‘s Morgens om half zes zijn we weer opgestaan, boter-

hammen gegeten, gewassen enz. Om half 7 waren we

weer klaar voor het vertrek. Met de post voor de

Waalbrug hadden we niks geen moeite, daar mochten we

zomaar door en trokken zo de stad Nijmegen binnen.

Kwart voor 8. Het volkslied zingend trekken we

Limburg binnen, na 4 maanden ver af geweest te zijn.

Om 9 uur waren we bij een smid in Milsbeek, daar heb-

hen we even uitgerust en water gedronken. Lowie zijn

fiets was weer stuk maar hij reed op een slappe band

verder. Tijd om hem te maken was er niet meer, het ver-

langen om thuis te komen was te sterk. Tussen Milsbeek

en Bergen zijn vele huizen onbewoonbaar. De Plasmolen

is helemaal weg. In Bergen aan de weg gaat het nogal,

daar kunnen de mensen nog goed wonen. Overal liggen

hier granaten en kisten munitie langs de weg. We waren

hier in 'n bekende wereld. Well kwam in zicht na onge-

veer 2 en een halve dag op reis te zijn geweest. We kwa-

men om 11 uur 16 mei 1945 thuis aan. Velen hadden last

van hun zitvlak, vooral Wim, die had dan ook de

beroerdste fiets met twee kusie-banden (van rubber) en

een rare zadel. Lowie en Jaap waren door hun broek

heen.

Het LIMBURGS “ELF”TAL:

† Fransiska Koppes (schrijfster)

Lowie Koppes 

† Jan Eickmans

† Grad Eickmans

Nölleke van Elsen

† Wim Koppes

Jaap Swemmers (Wellerlooi)

† Hen Theunissen

† Frans Theunissen

Wim Verzijl zou ook meegaan, maar is op het laatste

moment afgehaakt

De St. Vituskermis werd 3 jaar op rij (1951/52/53) gehouden op het kasteel om de kas te spekken voor een

nieuwe kerk..(Dgbld 13 juni 1952)
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Tekst uit het boek: St. Rochus Kamp Well

(1965 Jan Daemen) 

Ofschoon u onderstaande tekst ook kunt lezen in het

boek ”St. Rochus Kamp Well” is ze voor de volledigheid

van het oorlogsgebeuren toch opgenomen in dit boek.

10mei 1940

In 1940 bij de inval op 10 mei kwamen in deze omge-

ving geen gevechten van enige omvang voor, zodat Well

er toen geen nadelige gevolgen van heeft ondervonden.

Rampzaliger was de eindfase van de oorlog.

Medio 1944- Evacuatie

Op 16 augustus 1944 werd in eigen familiekring op

sobere wijze nog het St. Rochusfeest gevierd. Op dins-

dag 5 september 1944 begon het wanordelijk terugtrek-

ken van de Duitse troepen op de Rijksweg vanuit het

Zuiden, een teken van het naderend front. Een droevige

en onheilsvolle periode voor Well en omgeving was

begonnen.

Op zondag 1 oktober 1944 vielen de eerste granaten van

de geallieerden aan deze zijde van de Maas. In een

weide achter de Kamperhoeve werd een koe door een

granaatscherf getroffen en moest worden afgemaakt. Het

voorval trok vele nieuwsgierigen. In de weide waren

enkele gaten geslagen. Maar niemand had er enig idee

van, dat dit slechts een simpel begin betekende van de

verschrikkelijke dingen, die nog komen moesten.

In de daarop volgende dagen verplaatste de strijd zich

steeds meer naar dit gebied. Medio oktober werd

Afferden volgens plan geëvacueerd. Op de Kamp, Halve

Maan en Bosscherheide kwamen de van huis verjaagde

familieleden uit Afferden onderdak zoeken. Met paard

en kar werd enig huisraad meegenomen, fietsen waren

volgepakt met bagage, zelfs kruiwagens werden voor het

vervoer gebruikt. Kippenhokken en andere bijgebouwen

werden zo goed en kwaad als dat ging omgebouwd tot

eet- en slaapgelegenheid. Tezelfdertijd volgde hier ook

nog inkwartiering van Duitse officieren en een of meer

kamers afgestaan worden. De schuur werd meestal door

de soldaten als woonruimte gebruikt. Met huisraad en

meubels, weggehaald uit het ontruimde Maashees,

waren hier mooie kamers met wandkleden, tapijten en

fauteuils ingericht.

In de namiddag van vrijdag 20 oktober omstreeks 4 uur

ging Gerard Daemen naar het veld, de Smeelen

genaamd, waar hij knolrapen rooide voor het vee.

Tijdens dit werk werd hij getroffen door een exploderen-

de granaat van zwaar kaliber, die door de Engelse artille-

rie aan de overzijde van de Maas was gericht op de

Duitse stellingen in de omgeving van de Kamp en de

Smeelen. In totaal vielen er 3 zware projectielen.

Hans Esser uit Kerkrade, die als "onderduiker" met zijn

neven Sef en Giel Kerckhoffs uit Maastricht bij de fami-

lie Daemen verbleef, vond het slachtoffer zwaar gewond

bij een grote granaattrechter op het land. 

Dokter van Bracht uit Well, die door zoon Frans in aller-

ijl was gewaarschuwd en direct te hulp was gesneld, kon

slechts de dood door bloedverlies constateren. 

Op maandag 23 oktober 1944 werd hij begraven in de

tuin van het klooster, omdat het te gevaarlijk was dit op

het kerkhof vlak aan de Maas te doen. De officiële lijk-

dienst voor wijlen Gerardus Daemen werd gehouden op

16 juli 1945 in zaal Simons, die toen als noodkerk was

ingericht. Hierbij waren ook de overige familie-leden uit

Sevenum en andere plaatsen aanwezig, die pas na de

bevrijding van dit overlijden in de familie hadden

gehoord.

Op zondag 5 november omstreeks 10 uur in de voormid-

dag kon men vanaf de Kamp zien, dat de kerktorens van

Geijsteren en Wanssum explodeerden. Na het optrekken

van de grijze stofwolk waren de markante torens ver-

dwenen. Deze waren door terugtrekkende Duitse troepen

opgeblazen.

Daar er in het dorp Well enkele priesters verbleven, die

hier op vakantie waren en door de oorlogsomstandighe-

den niet meer naar hun woonplaatsen konden terugke-

ren, werd onderling overlegd of zij gezien de gevaarlijke

toestand, niet beter op verschillende plaatsen gehuisvest

konden worden. In geval van nood zou dan eerder

geestelijke hulp en bijstand verleend kunnen worden. Na

een bezoek van kapelaan Lebens en frater G. Verheijen

aan de Kamp werd besloten, dat Pater Canutus naar de

Kapelhoeve zou gaan.

De toestand verslechterde met de dag. Op vele plaatsen

volgde inkwartiering van Duitse soldaten en overal wer-

den stellingen, bunkers en loopgraven aangelegd. Ook

het granaatvuur nam in omvang en hevigheid toe. Soms

was er aanhoudend gebulder te horen als de kanonnen

aan de overzijde van de Maas urenlang bleven vuren. In

Well gingen geruchten, dat alle beschikbare mannen

werden geregistreerd voor schansarbeid aan de loopgra-

ven en stellingen. Ook vrouwen zouden worden opge-

roepen voor dwangarbeid. Zij hielden zich echter schuil.

Bovendien gingen er weer geruchten over een op handen

zijnde evacuatie. Dergelijke alarmerende berichten ver-

spreidden overal angst en onzekerheid. Niemand wist

wat er ging gebeuren.

Op 23 november 1944 werd in de kapel voor het laatst

de H. Mis opgedragen door Pater Canutus, waarbij nog

19 communies werden uitgereikt. Na de dienst in de

kapel sloegen omstreeks 10 uur zware granaten in op het

erf en rond de kapel. De oude schuur kreeg direct een

voltreffer en Sjang Jacobs uit Afferden werd dodelijk

getroffen. Frans Raymakers uit Afferden werd zwaar

gewond aan hoofd en benen in de kelder binnengedra-

gen. Ook enkele Duitse soldaten werden gewond, waar-

van er een spoedig overleed. De anderen werden door

Rode Kruis soldaten weggebracht. Pater Canutus ver-

leende de slachtoffers de laatste geestelijke bijstand. Alle

personen waren direct na de eerste explosie in de kelders

gevlucht, zodat deze geconcentreerde beschieting niet

meer slachtoffers eiste op de druk bezette boerderij.

Ondanks het gevaar van inslaande granaten, werd de

overledene die dag toch nog met paard en kar naar Well
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gebracht. Ook deze dode werd enkele dagen later bij het

zustersklooster voorlopig begraven. Niemand van de

familie was hierbij aanwezig daar het te gevaarlijk was

naar het dorp te lopen.

Op 29 november 1944 kreeg de kapel de eerste voltref-

fer in het dak De evacuatiegeruchten hielden aan. Duitse

soldaten kwamen aanzeggen, dat alle geëvacueerde uit

Afferden en andere plaatsen moesten vertrekken. Enkele

personen vertrokken met hun bij elkaar gepakte spullen,

de familie Kamps kon ergens in Heukelom terecht.

Op deze dag werd het kasteel Geijsteren na dagenlange

beschieting zwaar aangevallen met duikbommenwerpers.

De op de Kamp opgestelde zware Duitse mitrailleurs

vuurden tot laat in de avond met lichtspoorkogels.

De geallieerden hadden een luidspreker opgesteld en 

's avonds in de heldere maneschijn klonken duidelijk de

woorden over de Kamp "Deutsche Soldaten warum ster-

ben? Kommt hinüber".

De boerderij van P. Kessels bij de Sint Jacobsberg werd

in brand geschoten. Het lukte de inwoners nog een

gedeelte van de woning te redden toen ze temidden van

de granatenregen de ergste brand konden blussen.

Enkele dagen later stond de schuur van de Kapelhof in

brand, ook hier kon nog met man en macht geblust wor-

den, zodat de schuur wel werd beschadigd, maar toch

behouden bleef.

Hoewel in Wanssum nog werd gevochten trokken in

begin december alle Duitsers terug op de rechteroever

van de Maas, die nu maandenlang de frontlijn zou vor-

men tussen de strijdende legers. 

Op 7 december 1944 stond de Kamp weer in rep en roer.

Bij de aflossing van twee legergroepen hadden enkele

jongens geprobeerd de Maas over te steken naar het

bevrijd gebied. Het waren de gebr. Lenssen uit

Maashees en J. Verstegen uit de Smakt, die in Duitsland

van hun werk waren gevlucht en nu zo spoedig mogelijk

naar huis wilden. Bij hen had zich ook Arn. Geboers uit

Cuijk gevoegd. De gevaarlijke onderneming mislukte en

de pas aangekomen Duitse soldaten kregen de Gebr.

Lenssen en J. Verstegen te pakken. Arn. Geboers wist te

ontkomen naar het Wellsmeer, waar hij bij Jozef

Laarakker terechtkwam.

De gevangen genomen jongens werden bij M. Valckx op

de Fak aan een zwaar verhoor onderworpen. Toen ze

onder zware druk hadden verklaard, dat ze daags tevoren

bij Pater Canutus op de Kapelhoeve waren geweest en

daar hadden gebiecht, was deze bekentenis voldoende

om de Pater als medeplichtige te beschouwen. Hij werd

direct opgehaald en toen hij weigerde iets te zeggen over

de biecht van de jongens, beschouwden de woedende

soldaten dit als een bewijs, dat de pater een spion was.

Hij werd met het gezicht naar de muur gezet, de solda-

ten trokken de revolvers en ze dreigden hem dood te

schieten. Pater Canutus dacht niet anders zoals hij later

verklaarde - of zijn laatste uur was geslagen.

Na urenlange ondervraging en bedreiging werd hij ten-

slotte gedwongen zgn. "Schansarbeit" te verrichten.

Enkele dagen en nachten moest hij aan een loopgraaf

werken, kreeg weinig te eten en verkeerde in erbarme-

lijke omstandigheden. Daarbij was Pater Canutus hartpa-

tiënt, zodat hij vreesde aan deze zwakte te bezwijken.

.

Alle jongens en mannen van de gezinnen op de Kamp

werden op die dag bijeengedreven in de kelder van de

boerderij Huberdenhof bij de familie Jenneskens. Zij

moesten allen voor de Duitsers werken: hout kappen

voor de bunkers, stellingen graven en met paard en kar

munitie vervoeren.

Na enkele dagen werden de Duitse soldaten wat kalmer.

Er waren blijkbaar te weinig aanwijzingen, die op ver-

raad en spionage wezen. Na een geslaagde bemiddeling

bij de commandant mocht Pater Canutus naar de

Kapelhoeve terug. De dwangarbeid voor de andere jon-

gens ging wel door, maar de contrôle was niet meer zo

streng. De gevangen Maascrossers bleven echter onder

strenge bewaking en kregen nauwelijks gelegenheid zich

te wassen en te scheren.

Elke dag ging de beschieting aan beide zijden van de

Maas door. 

Op 2e Kerstdag werd Toon Rutten in 't Leuken door gra-

naatscherven dodelijk getroffen toen hij uit een schuil-

kelder bij J. Mulders kwam. Hij had de "bui" afgewacht,

doch de laatste granaat had hem verrast.

Op de Kamp werd Frans Kessels bij de Sint Jacobsberg

door rondvliegende granaatscherven aan het hoofd

gewond. In het dorp Well had een grote verwoesting en

vernieling plaats gevonden. 

In de laatste dagen van december 1944 hadden de

Duitsers bij Wanssum een tegenaanval voorbereid. De

Engelsen aan de overzijde hadden er blijkbaar lucht van

gekregen, want de artilleriebeschieting nam in hevigheid

toe. Onder droeve en erbarmelijke omstandigheden ging

het jaar 1944 ten einde. Op de Kamp heerste een grote

verwarring. De mensen huisden in kelders en de meeste

woningen waren ernstig door granaatinslag en brand

beschadigd. 's Morgens met Nieuwjaar 1945 was het nog

betrekkelijk rustig. Maar na de middag begon de

Engelse artillerie bij Wanssum te vuren op de aanvoerlij-

nen van de Duitsers. Tot de avond bleven de kanonnen

in actie.

Op 2 januari trok een legergroep van 500 soldaten in

Well over de Maas om aan de overzijde een bruggen-

hoofd te vestigen. Dit had tot gevolg, dat het geschut

aan de andere kant met volle kracht ging vuren op de

aanvallers. Een enorm gedreun was op de Kamp te

horen en overal weerklonk het geknal en gedaver van

inslaande granaten. Bij de "âlde Fuus" werd Thei

Huygen zwaar gewond en naar Kevelaer overgebracht.

Buiten waagden zich alleen enkele soldaten, die de

wacht moesten aflossen of proviand naar de stellingen

moesten brengen. Na de opruiming van het bruggen-

hoofd, dat de Duitsers vele doden en gewonden had

gekost, verminderde de hevigheid van het artillerievuur.
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Evacuatie

Op 7 januari 1945 kwam een nieuwe ramp. Alle mensen

van Bergen, Ayen, de Kamp, Halve Maan moesten

binnen een uur na aanzegging evacueren. Onder grote

verwarring werden wat draagbare spullen bijeengepakt,

op een oude fiets of kruiwagen geladen en de eerste

groepen vertrokken in de richting van de Rijksweg. Aan

de overzijde van de Rijksweg was het evacuatiebevel

nog niet van kracht. Men bracht de oudere mensen en de

zieken daarheen. Bij de fam. Mulders aan de Halve

Maan zou men nog veilig zitten.

Anderen werden door de Grüne Polizei opgevangen en

met de grote groep van honderden mensen naar Klein-

Amsterdam gebracht en via Reinderslooi naar Weeze

gedirigeerd. Aan de Wezerweg stonden nog mensen

langs de weg te kijken. Zij hadden nog geen bevel

gekregen om te vertrekken.

Een groep, waarbij ook Pater Canutus behoorde, was bij

Mulders achtergebleven, en trok later op de avond weer

naar de Kapelhoeve, waar de ingekwartierde soldaten de

teruggekeerde bewoners een warm vertrek en zelfs eten

aanboden. Zo ontkwam een groep van 10 personen aan

de eerste evacuatiefase op de Kamp.

Ook bij Kessels en Sprunken waren nog oude mensen in

huis gebleven. Deze groep bleef tot 15 januari 1945 op

de Kamp achter, maar werd toen door de Grüne Polizei:

opgehaald en naar Weeze gebracht. Daar werden ze in

de trein gezet. Na een avontuurlijke treinreis via Wesel,

Winterswijk en Groenlo ging het naar Vorden, waar een

halve dag werd gerust. 's Avonds moest de trein in

Zwolle stoppen voor luchtgevaar. De formaties bom-

menwerpers trokken gelukkig verder. Op 17 januari

1945 kwamen ze in Groningen aan, waar de familie

Daemen met pater Canutus op 19 januari 1945 werd

ondergebracht in de boerderij van de heer G. K. Wijk in

Uithuizermeden. In de omgeving werden de andere

bewoners van de Kamp, Bergen en Ayen ingekwartierd

en zo kon men elkaar in de tijd van ballingschap nog

vaak opzoeken.

Op 8 januari 1945, 's morgens vertrok vanuit Weeze een

lange stoet vluchtelingen naar Goch en Kleef, 20 km ver

te voet. Met kinderwagens en kruiwagens, hier en daar

nog een oud paard met kar, volgeladen met allerlei baga-

ge, trok de armzalige mensenfile over de moeilijk

begaanbare en met sneeuw bedekte wegen. Het werd

reeds donker toen Kleef werd bereikt. In een gehavende

school werd de nacht doorgebracht. In de tochtige loka-

len waren de ruiten door granaten uit de ramen geslagen.

De volgende dag, 9 januari 1945, was de sneeuwlaag

nog dikker en onder deze barre weersomstandigheden

gingen honderden mensen, ouderen en jongeren, vaders,

moeders en kinderen, weer op stap. De route ging nu

naar Emmerik, waar de vluchtelingen in groepen met de

pont over de Rijn werden gezet. Er gingen geruchten,

dat alle jongens en mannen aan de grens zouden worden

vastgehouden om in Duitse fabrieken te werk gesteld te

worden. Dit gebeurde gelukkig niet. Aan de grens trok

de Grüne Polizei zich terug en leden van het

Nederlandse Rode Kruis namen de leiding over.

Er werden tot Zeddam weer 23 km te voet afgelegd. Via

Terborg (7 km) ging de tocht naar Lichtenvoorde (16

km) waarin een zaal enkele dagen werd gerust. Op 15

januari 1945 zette de bonte mensenmenigte zich weer in

beweging. Nu werden de groepen in verschillende rich-

tingen gedirigeerd. De mensen van de Kamp kwamen

's avonds met enkele ingezetenen van Bergen en Ayen

via Groenlo en Eibergen in Neede terecht (25 km) waar

ze in Noordijk in zaal Hassink werden ondergebracht.

Na een verblijf van enkele dagen werden de meeste eva-

cués in de naaste omgeving gehuisvest. Sommigen had-

den zelf een plaats gezocht bij mensen, die hun vrijwil-

lig onderdak verschaften.

Op het gehucht "Den Aos" in Noordijk werden na veel

praten de niet meer zo fris uitziende Limburgse vluchte-

lingen opgenomen. Jan en Wilmy Daemen trokken naar

de fam. H. Ten Elshof, genaamd "Klein Markel", Jozef

en Harry Daemen naar de fam. Hennink, genaamd "De

Hunger", Fried Kessels naar de fam. Nijland, genaamd

"Wenninkmeulen", Chris Kessels naar de fam. Boonk,

genaamd "Goorhuus" en Fried Kessels nam zijn intrek

bij de fam. Bannink, genaamd "Pellenberg". Hoewel de

afspraak was, dat men hier tijdelijk zou blijven, werd het

toch een vaste verblijfplaats tot de bevrijding op 1 april

1945 en nog enige weken daarna. De wederzijdse harte-

lijke vriendschapsbanden, toen ontstaan met deze fami-

lies, zijn nu na 20 jaar nog steeds in stand gebleven.

Tussen Gelderland en Limburg is een blijvend contact

ontstaan.

De familie Daemen in Uithuizermeden had een adver-

tentie geplaatst in de kranten van Groningen om hun

verloren gezinsleden weer terug te vinden. Hetzelfde

hadden de vluchtelingen van de familie Daemen in

Neede in de streekkranten van Gelderland gedaan. Doch

men was te ver van elkaar verwijderd om op deze wijze

contact te krijgen.

Op 19 februari 1945 trokken Anna Daemen en Anna

Bartels, de verloofde van Chr. Kessels, er op uit om de

vermiste familieleden te gaan zoeken. Ze kwamen in

vele dorpen in Groningen en Drenthe en troffen daar

overal dorpsgenoten aan, doch niemand kon hen enige

inlichtingen geven over de andere familieleden.

Zij hadden wel het adres van Evert Huisman uit

Ommen, die als onderduiker op de Kamp verbleef en

met de evacués naar het noorden was getrokken. Deze

was inmiddels naar Ommen doorgereisd toen de andere

bewoners van de Kamp in Noordijk een gastvrij onder-

komen hadden gevonden. Via deze persoon kregen de

zoeksters het adres van de verblijfplaatsen in Noordijk

en binnen een dag was Noordijk bereikt. Hier vond op

22 februari 1945 weer een blij weerzien plaats van de

gescheiden familiegroepen. Gelukkig waren er in de

onzekere tussenperiode geen ongelukken gebeurd. De

volgende dag 23 februari 1945 vertrokken Anna en
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Wilmy Daemen naar Uithuizermeden. Na een moeizame

fietstocht van twee dagen werd ook daar het bericht van

de geslaagde terugvinding gebracht, zodat aan alle kwel-

lende onzekerheid een einde was gekomen. Op 10 maart

1945 kwam in Noordijk de brief binnen, dat Anna en

Wilmy Daemen weer behouden waren aangekomen in

Uithuizermeden. Er werd nog een epistel teruggestuurd

en zo was van beide kanten de verbinding hersteld.

Na de hoopvolle berichten, dat de geallieerden de Rijn

waren overgestoken, groeide ook de verwachting, dat het

einde van de oorlog spoedig zou aanbreken.

In Noordijk kwamen nog geëvacueerden uit Lobith. De

Limburgers zoals de mensen ons daar noemden, werkten

mee op de boerderij, hielpen bij het dorsen en waren op

de duur goede bekenden geworden in de hele omgeving.

Einde maart 1945 waren er steeds meer tekenen, dat het

front naderbij kwam. Dag en nacht waren er vliegtuigen

in de lucht. Razzia's werden gehouden en ook hier nam

de onrust en onzekerheid toe. Op het einde van de

Goede Week kwam het front naderbij. Men kon mitrail-

leurs horen knetteren en na een angstige nacht enkele

boerderijen werden in brand geschoten - kwam met het

ochtendgloren van 

Bevrijding Neede

Paasdag 1 april 1945 voor Neede en omgeving de lang

verwachte en verlossende bevrijding.

De Duitsers waren weggetrokken en geallieerde militaire

colonnes verschenen in de straten van Neede. Overal

stonden tanks, jeeps en vrachtwagens gestationeerd en

aan de huizen wapperde het rood-wit-blauw. De bevol-

king verkeerde in feeststemming en iedereen toonde zijn

vreugde over de herwonnen vrijheid. Ook bij de

Limburgse evacués was het feest en hun eerste gedachte

was: wanneer kunnen we nu naar onze woonplaats terug.

Terugtocht

Sommigen wilden al direct naar huis, maar de eerste

pogingen mislukten al, toen ze nauwelijks op pad waren.

De militaire autoriteiten wilden geen burgerverkeer op

de wegen en stuurden alle burgers weer terug. Toch

waagden vier overmoedige personen van de Kamp de

moeizame tocht naar Limburg, hoewel de achterblijvers

hen geen schijn van kans gaven. Met enkele geleende en

opgelapte fietsen vertrok het groepje op donderdag 5

april 1945.

Na vele omwegen en tegenslagen bereikten zij de vol-

gende dag de plaats Rees aan de Rijn in Duitsland. Hier

dreigde de tocht vast te lopen want de overgang over de

Rijn was door de geallieerde militairen voor alle burgers

versperd. Na onderling overleg keerden Jan Daemen en

Antoon Jenneskens weer terug naar de achterblijvers in

Eibergen en Noordijk. Harry Daemen en Fried Kessels

zouden naar een vluchtelingenkamp gaan om van daaruit

te proberen met een groep over de Rijn te komen. Ze

kwamen echter niet in het kamp, want onderweg werden

ze door een militaire wagen - met een Nederlandse

chauffeur - opgepikt en nog dezelfde dag over de Rijn

gezet.

Op 8 april 1945 waren ze via Nijmegen, Malden en

Gennep in Beugen aangeland, waar bij een bekende

familie van Dieten werd aangeklopt. Deze bracht de

twee Kampenaren met een dok-kar naar het veer in

Vierlingsbeek, waar ze na veel moeite over de Maas

konden komen. Ze waren nu bij het gehavende gemeen-

tehuis in Bergen. Spoedig hadden ze Well bereikt, waar-

mee de eerste bewoners van de Kamp weer waren terug-

gekeerd. 

Thuiskomst

Ze troffen op de Kamp een enorme chaos, gehavende

huizen en een akelige verlatenheid. Als enig levend

wezen zagen ze nog een kat, die alle gevaren van de

oorlog had overleefd.

Op 18 april 1945 keerde weer een nieuwe bewoner op

de Kamp terug. Frans Ademen was met zijn oom

Hubertus Kamps uit Afferden per fiets vanuit Groningen

naar Zevenaar gegaan, waar ze in een opvangcentrum

waren aangeland. Na onderzoek waren ze naar Nijmegen

gebracht en vandaar uit bereikten ze via de Rijksweg

Afferden en Well. Ook Frans van Vegchel en enige

andere personen van de familie Zeegers, die in de omge-

ving in Duitsland woonden, kwamen de Kamp weer

bevolken. Op 28 april 1945 kwam weer een grote groep

Kampenaren terug. Met een clandestien gecharterde

Engelse militaire vrachtwagen, georganiseerd door Ant.

Jenneskens in Eibergen werd de terugtocht aanvaard. De

vele bagage werd op de stal van een boerderij ingeladen

en 18 personen moesten op en tussen de bagage gaan

zitten. Het doek van de vrachtwagen werd van alle zij-

den gesloten en na een blinde tocht van enkele benauw-

de uren bereikte het geheim transport via Gennep het

dorp Afferden. Bij de boerderij van J. G. van Lin in

Heukelom ging het doek open en hoewel sommigen

"wagenziek" waren geworden, heerste er toch een uitge-

laten vreugde toen ze weer op Limburgse grond stonden.

De chauffeur kreeg zijn overeengekomen beloning en

vertrok met zijn vrachtwagen om na zijn dag "verlof"

het front weer te gaan versterken.

De teruggekeerde groep bestond uit de volgende perso-

nen: Antoon Jenneskens met vrouwen 2 kinderen, Piet

Jenneskens Sr. en vrouw, Jozef, Lies, Jan en Anna.

Daemen, Frans en Chris Kessels met verloofde, Sjang

Linssen, Gert Janssen met vrouwen kinderen en Mia

Remy uit Bergen. 's Avonds was het gehele gezelschap

op de Kamp, waar het onvergetelijk feest van de terug-

keer en het weerzien met primitieve middelen op uitbun-

dige wijze werd gevierd.

Ook in Well waren er weer inwoners teruggekeerd en

elke dag ontmoette men weer nieuwe terugkomers.

Overal heerste dezelfde uitgelaten blijdschap en telkens

waren het weer hartelijke begroetingen als men elkaar

voor het eerst zag.

Ook op de Kamp verschenen er weer nieuwe gezichten.

Iedereen had zijn eigen wederwaardigheden beleeft bij

het terugkeren en iedereen was even blij, dat hij weer op

de Kamp was.
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Op 25 mei 1945 keerden moeder Daemen, Wilmy

Daemen, pater Canutus en vele anderen, die in de omge-

ving van Uithuizermeden en Rodeschool waren gehuis-

vest, naar Limburg terug. Chauffeur Jos Mulders uit

Bergen had een grote vrachtwagen gehuurd en bracht

zijn medeburgers hiermede vanuit Groningen naar hun

woonplaatsen terug. Met grote vreugde werden de laat-

ste bewoners van de Kamp bij hun terugkeer begroet.

Het waren blijde dagen van weerzien en men feliciteerde

elkaar met de behouden terugkeer. Hoewel er aan alles

gebrek was en men zich op de meest primitieve wijze

moest behelpen, heerste er toch een feestelijke stemming

nu de familie weer bijeen was.

Op de Kamp zijn er na de bevrijding geen zgn. Tommy's

(geallieerden soldaten) geweest. Dit bleek uit het feit,

dat in 't Leuken onder een notenboom bij het huis van J.

Groenen twee Engelse soldaten lagen begraven, die op

een landmijn waren gelopen. De Engelsen plaatsten hier

toen een waarschuwingsbord zodat de soldaten zich niet

verder waagden.

Het spreekt vanzelf, dat de eerste tocht van Harry

Daemen en Fried Kessels naar de Kamp niet zonder

gevaar is geweest. Op vele plaatsen lagen mijnen en

zgn. boobytraps, die bij een lichte aanraking ontploften.

Ze vonden op de Kamp de opengebroken wegen, de

loopgraven, de vernielde huizen en de bunkers, zoals

deze door de Duitsers waren verlaten. Het was een

troosteloze aanblik toen ze de Kamp na vele oorlogs-

maanden weer terugzagen. Alle huizen waren getroffen

door granaten en overal vertoonden de daken gapende

gaten van voltreffers.

De Sint Rochuskapel was opgeblazen De huiskelder,

waar veel goederen waren opgeslagen, was met handgra-

naten in brand gestoken. Alles was verbrand en een

dikke aslaag bedekte de vloer van de zwart berookte kel-

der.

Zo werd de Sint Rochuskapel in april 1945 als een

trieste puinhoop teruggevonden. 

De kapel werd voorlopig in "noodherstel" herbouwd. 

Het klokje - waarover elders meer wordt vermeld -

kreeg een plaats aan de voorgevel onder een met leien

afgedekt klokken kapje.

Op 12 december 1947 werd de herbouwde Sint

Rochuskapel weer in gebruik genomen. Door de rijks-

dienst voor Monumentenzorg werd op advies van het

technisch rayonhoofd, architect C. J. M. van der Veken

te 's Gravenhage een ruim bedrag aan subsidie toege-

zegd om het voorgenomen definitief herstel van de kapel

te realiseren.

De totale kosten inclusief de kosten van het uitgevoerde

noodherstel, werden geraamd op ruim f 30.000, -, waar-

van 90% door het rijk gefinancierd zou worden.

Aannemer Louis Ponjee uit Aijen kon in het begin van

1959 met de uitvoering van de algehele herstelwerk-

zaamheden beginnen.

GEDENKWAARDIGHEDEN OVER WELL EN

OMGEVING IN DE OORLOGSJAREN 1940-1945

Ook voor Well en omgeving is de laatste oorlog met de

maandenlange frontperiode en evacuatie op het einde

van ingrijpende betekenis geweest. Enkele bijzondere

gebeurtenissen willen we vastleggen om een klein stukje

geschiedenis van Well en Bergen voor de toekomst te

bewaren. De jonge generatie kan op deze wijze kennis

nemen van de bittere feiten. De oudere generatie, die dit

alles zelf heeft meegemaakt en beleefd, is verwonderd

over het feit, dat dit alles in het oog van vele jongeren

reeds tot de geschiedenis behoort.

In de meidagen van 1940 was er in Well betrekkelijk

weinig gebeurd. Op de Wezerweg waren enkele bomen

opgeblazen om een versperring aan te leggen voor de

oprukkende Duitse troepen. 'Aan de overzijde van de

Maas waren de voorafgaande jaren kazematten gebouwd

als een verdedigingsgordel met de Maas als een natuur-

lijke verdedigingslinie. Bij de inval van de Duitsers op

10 mei 1940 vreesden vele inwoners, dat er in Well

gevochten zou worden. Sommigen vluchtten het dorp uit

naar meer afgelegen plaatsen, maar 's avonds konden ze

weer naar het dorp terugkeren.

De tegenstand was hier al gebroken toen de avond was

gevallen en alles was weer rustig.

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 werden ook hier de

gevolgen van de totale "Krieg" aan den lijve ondervon-

den. Na jaren van werkeloosheid, die in de dertiger jaren

een donkere schaduw had geworpen op de gemeente

Bergen, kwam er opeens weer volop werk. Vooral in

Duitsland was er werk genoeg te krijgen. Een nijpend

probleem was voor de gemeente Bergen opgelost, maar

het werk was helaas afgestemd op de Duitse oorlogseco-

nomie.

De voedsel-situatie werd precair en er werden reeds in

de maand mei bonnen uitgereikt. Het voedsel, de kle-

ding, zelfs de rookartikelen werden gerantsoeneerd. De

distributiedienst in Bergen beleefde een drukke tijd.

Want iedereen moest in het bezit zijn van bonnen om

iets te kunnen kopen.

Wegens gebrek aan enig vermaak - dansen was verboden
De Kapel voorlopig hersteld in 1947
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- werd er in Well veel aan sport gedaan. De laatste jaren

was er geen voetbalclub in Well, in 1940 ontstonden er

plotseling twee nl. Erica en Walaria. Heel Well was sup-

porter van een der twee partijen en er was een belang-

stelling voor de voetbalsport als nooit tevoren. In 1946

gingen beide clubs broederlijk bijeen onder de naam

E.W.C. (Erica-Walaria-Combinatie) zoals de Wellse

voetbalclub thans nog heet.

Een van de trieste gebeurtenissen was de klokkenroof

door de Duitsers. In het "liber memorialis" van de paro-

chie Well noteerde pastoor Reiné de volgende bijzonder-

heden: Er is bericht gekomen dat de geregistreerde klok-

ken zaterdag worden gehaald. Op vrijdagavond 20 nov.

1942 hebben de klokken drie kwartier lang voor het

laatst geluid. Zaterdagmorgen 21 nov. werden ze alle

drie naar beneden gehaald. Op maandag 23 nov. was

men gereed. Ook het klokje van het zusterklooster moest

mee als remplaçant voor het klokje van de Sint

Rochuskapel op de Kamp.

Well en omgeving heeft weinig last ondervonden van

razzia's door de Duitsers, wellicht omdat hier langs de

grens toch vele personen in Duitsland werkten en bijna

iedereen een "ausweis" had (dit is een bewijs, dat men

legaal werk had). Toch verbleven er hier veel onderdui-

kers, jongens, die zich aan de verplichting om in

Duitsland te gaan werken, hadden onttrokken. Vooral bij

de boeren (o.a. op de Kamp, 't Leuken, Wells Meer,

Knikkerdorp, Halve Maan) werden onderduikers uit

andere delen van het land ondergebracht door inwoners

van de gemeente, die in de LO werkten (= landelijke

Onderduikers-Organisatie). Met medewerking van de

Distributiedienst werden deze jongens van levensmidde-

lenbonnen voorzien. Dit gebeurde met allerlei middelen

en op allerhande manieren, een gevaarlijk werk, dat bij

ontdekking - soms was ook het vermoeden voldoende -

de gang naar het concentratiekamp ten gevolge had.

Werd men door de Duitsers of hun handlangers gepakt,

dan zag het er voor betrokkenen somber uit. Velen heb-

ben dit onderduikerwerk met de dood moeten bekopen.

Een bekend slachtoffer uit de buurt is Wim Janssen uit

Vierlingsbeek, werkzaam bij de distributiedienst in

Bergen. Hij was "duikhoofd" in Vierlingsbeek. Bij de

grote overval in Weert op 21 juni 1944 in het Pensionaat

St. Louis tijdens een bespreking, die aan de Duitsers was

verraden, werd hij gearresteerd met vele andere verzets-

lieden. Hij stierf van uitputting in het concentratiekamp

van Buchenwald op 25 febr. 1945. Ook zijn medewerker

Toon Mooren uit Vierlingsbeek had aan deze zijde van

de Maas veel contacten in verband met het onderdui-

kerswerk. Op 12 mei 1944 werd hij te Venlo op het

duikadres gearresteerd en stierf op 5 maart 1945 in het

concentratiekamp te Mauthausen. Ook wijlen dokter G.

A. Smals, toen nog studerend, behoorde tot de actieve

groep in Vierlingsbeek.

Hoewel dit tijdens de oorlog niet bekend was, werden op

het landgoed de Hamert in Wellerlooi onder de gemeen-

te Bergen bij de mei-staking in 1943: 7 Nederlanders

door de Duitsers gefusilleerd en ter plaatse in een

gemeenschappelijk graf begraven. Deze mannen waren

gearresteerd in Midden- en Zuid-Limburg en door het

Kriegsgericht te Maastricht ter dood veroordeeld wegens

deelname aan of aansporing tot staking of niet verschij-

nen op het werk.

Ze werden op 2 mei 1943 met een bus naar de Hamert

gebracht en in de bossen aan de rand van een Duits mili-

tair oefenterrein doodgeschoten. 

Door het gemeentebestuur van Bergen werd ter nage-

dachtenis van de verzetsslachtoffers een passend monu-

ment opgericht op de plaats, waar deze dramatische

gebeurtenis heeft plaats gevonden. Dit gedenkteken

heeft de vorm van een groot kruis, waarop de namen van

de gevallenen staan vermeld.

Op 25 april 1950 was dit monument opgesteld bij het

kasteel Well. Op die dag legde H. M. Koningin Juliana

bij haar bezoek aan de gemeente Bergen een krans bij

dit gedachtenismonument. Daarna werd het kruis over-

gebracht naar de fusilladeplaats op de Hamert. 

Ofschoon geen inwoner van de gemeente Bergen zijn

ondergronds werk in de oorlog met de dood hoefde te

bekopen, werd hier toch ook met moed levensgevaarlijk

werk verricht voor de onderduikers. Er moest steeds

gezorgd worden, dat deze mensen ook distributiebonnen

kregen voor de noodzakelijke levensmiddelen.

Een goede slag werd geslagen door de distributieambte-

naar P. Fleuren uit Malden, die op het distributiekantoor

te Bergen als kassier van waarde-materiaal alle bonnen

onder zijn beheer had. Met medewerking van zijn

Bergse collega's liet hij alle distributiebonnen voor een

nieuwe periode uit de kluis verdwijnen voor het onder-

duikerwerk. Zelf moest hij ook onderduiken en zijn foto

verscheen in het politieblad als "gezocht wegens fraude"

augustus 1944.

Hij had de sleutel van de kluis achtergehouden, nadat hij

een oude fietssleutel in de verzegelde enveloppe had

gestopt, die hij elke avond aan de politie in bewaring

moest geven. De volgende dag verscheen de kassier niet

meer. De politie vond de valse sleutel in de verzegelde

envelop. De ijzeren deur moest geforceerd worden en in

de lege kluis vond men een briefje met de woorden:

"Bedankt voor de inhoud van de kluis, U ziet, het gaat

ook zonder gedruis."

Het politieapparaat kwam in beweging en de Duitse

Sicherheitsdienst ging er direct achteraan. Er lekte niets

uit zodat er geen slachtoffers vielen.

De voornaamste zorg was de voorraad bonnen op een

veilige plaats onder te brengen. Enkele koffers werden

bij de familie Honig in de Smal in de grond gestopt en

een andere partij werd op de boerderij van Remy onder-

gebracht. Door de snelle ontwikkeling van de gebeurte-

nissen konden echter niet alle bonnen gebruikt worden.

Toen in augustus 1944 het front vanuit Frankrijk naar

het Noorden schoof, kwam op het gemeentehuis in

Bergen het bevel van de Duitsers om alle weerbare man-

nen te registreren. Deze zouden ingezet worden bij de

aanleg van stellingen en loopgraven. Dit bevel was het

sein voor het gemeentepersoneel om onder te duiken. De
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Duitsers waren genoodzaakt zelf een "Ortscommandant"

aan te stellen, die de lopende zaken van de gemeente

Bergen moest regelen.

De volgende personen verdwenen van de gemeentese-

cretarie: Burgemeester S. D. Douven (geboren te

Schinnen 19 april 1899, overleden te Well 12 november

1950.) Burgemeester der gemeente Bergen van 1938 tot

1950. Secretaris L. M. B. van Eekeren. De gemeenteont-

vanger P. F. Fransen (geboren te Linden bij Cuyk) 29

oktober 1884, overleden te Venlo (ziekenhuis) 5 januari

1964. Gemeenteontvanger van Bergen van 1910-1950.

De ambtenaren P. J. Wijnhoven, A. Geurts (in 1950 tot

burgemeester van Heythuysen benoemd), W. P. G.

Linders (in 1954 burgemeester van Broekhuizenvorst en

in 1960 burgemeester van Arcen en Velden). De

gemeenteopzichter Mich. van Bommel en zijn assistent

R. H. Geurts. Verder Mej. Nellie Arts uit Well en J.

Rijniers uit Bergen. Ze waren blijkbaar goed ondergedo-

ken, want geen der verdwenen ambtenaren werd door de

Duitsers gevonden.

Door deze en andere gebeurtenissen veranderde de toe-

stand in de gemeente Bergen zeer snel. Op 4 september

1944 ging opeens het gerucht, dat de Tommy (= de geal-

lieerden) al in Maastricht zat. Daags daarna 5 september

(de zgn. "dolle dinsdag") werd het nog erger. Het gonsde

nu van geruchten: de Duitsers zouden over een breed

front verslagen zijn en in wanorde terugtrekken. Het

leek waar te zijn, want op de Rijksweg kon men vanaf

die dag terugtrekkende gehavende Duitse troepen zien.

Met paardenwagens van allerlei soort, trok het roemrijke

leger naar het Noorden. Gecamoufleerde vrachtwagens

vervoerden bagage en goederen, men zag keukenwagens

met grote kookketels, ook stukken geschut werden mee-

genomen. Kortom het was een bonte stoet, een beziens-

waardigheid, die veel belangstelling trok. Aan de

Rijksweg stonden vele mensen vergenoegd naar dit

schouwspel te kijken. Het zou wel gauw afgelopen zijn

nu er zo'n overhaaste terugtocht plaats vond. Het zou

niet lang meer duren. Op verschillende grensposten o. a.

in Ottersum ging de stoet naar de "grosse Heimat".

Het duurde enkele weken en in die tijd kwamen uit

Duitsland de mannen van de organisatie "Tod", die loop-

graven gingen aanleggen langs de Maas. Om het werk te

bespoedigen werden ook hier de weerbare mannen gere-

gistreerd en opgeroepen om een handje te helpen. Wie

niet wilde werken moest zorgen, dat hij uit de roulatie

verdween. Op verschillende plaatsen in de gemeente

Bergen zaten nu onderduikers uit eigen plaats. De bevol-

king stond nu direct onder het gezag van de Duitse com-

mandant, die alle macht in "handen had”.

De toestand werd opeens weer hoopvol toen het nieuws

van de geallieerde landing bij Arnhem en Nijmegen hier

bekend werd. De Duitse soldaten verdwenen hals over

kop, maar een dag later kwamen weer anderen terug. De

toestand bleef verward en onzeker. Het nieuws van radio

Oranje, in het geheim beluisterd bij een verborgen radio-

toestel, was weinig opwekkend. Er kwamen steeds meer

Duitse soldaten terug. De parachutisten waren bij

Arnhem teruggeslagen, het slechte nieuws maakte een

eind aan de hoop op een spoedige bevrijding.

Aan de overzijde van de Maas was nu duidelijk kanon-

gebulder te horen. Aan deze zijde van de Maas ontplof-

ten de eerste granaten. Het gefluit van deze projectielen

zou een bekend geluid worden voor de inwoners van

Well en omgeving. De gevechten rond Nijmegen duur-

den voort. Er werd verteld, dat Mook, Milsbeek en

Gennep geëvacueerd zouden worden. Zo ook Heyen en

Afferden.

Op de Rijksweg nam het militairverkeer toe en alles

wees erop, dat gevechten in de naaste omgeving plaats

vonden. Het verkeer op de Rijksweg werd door gealli-

eerde vliegtuigen bestookt. Op 12 okt. 1944 vielen de

eerste bommen op Well. Het pontveer tussen Well en

Wanssum werd met jabo's aangevallen. Enkele bommen

kwamen terecht bij de kapelanie, terwijl ook in de

Grotestraat raketbommen neerkwamen. Wed. v.

Gellecom-Verkoyen werd die dag dodelijk getroffen.

Een Duitse soldaat werd bij het huis van Koppers zwaar

gewond, beide benen werden door bomscherven verbrij-

zeld. Enkele bommen ontploften in de Maas en bij Holla

sloeg het water tegen de ramen alsof het regende.

Ook bij het Moleneind in Well kwamen enkele bommen

neer. Een bom ontplofte vlak bij de woning van hoofd-

onderwijzer Fr. Vullings. Mevr. Vullings-Vink en haar

twee kinderen, Antoine en Bernadette werden hierbij

gewond. De moeder was er wel het ergste aan toe.

Zij werd met een Duitse militaire wagen naar het zie-

kenhuis in Venlo vervoerd, waar zij tot na de bevrijding

moest blijven. Toen de overige gezinsleden naar het

Noorden van het land waren geëvacueerd, moest zij de

moeilijke frontperiode, gescheiden van haar gezin in

Venlo meemaken. Na de bevrijding werd zij door haar

familie naar Heerlen gehaald, waar zij tot 1946 verbleef.

Als een der eerste burgers werd zij na de bevrijding met

het nieuwe geneesmiddel penicilline behandeld. Door

haar ernstige verwonding is zij blijvend invalide geble-

ven.

In Well zette de oorlog zijn verwoestende tocht voort.

Op zondag 15 oktober 1944 werd in de parochiekerk

voor het laatst de hoogmis gezongen.

Op maandag 16 oktober heeft pastoor Reiné 's morgens

voor het laatst een stille H. Mis opgedragen in de eeuw-

enoude kerk van Well. Nog voor de middag werd de

kerk zwaar beschadigd bij een vliegtuigaanval. Ook de

toren had halverwege een treffer gekregen en de kerk-

ruimte lag vol brokstukken. De paramenten werden weg-

genomen en de H. Mis werd vanaf deze dag in de kelder

van de pastorie opgedragen. In de kapel van het zuster-

klooster werd ook iedere dag de H.Mis gelezen.

Bij deze aanval op de kerk was ook het pand van Fr.

Achten en het huis van Kwanten naast het oude veerhuis

zwaar beschadigd. De toestand werd nu met de dag

erger. Op 19 oktober vielen er weer bommen in de

Grotestraat bij bakkerij Karel Janssen en de Coöperatie.

Overal waren de kelders als woon- en slaapruimte inge-
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richt. Het werk lag overal stil en iedereen zat angstig te

wachten op de dingen, die komen gingen. Ook in het

kasteel waren Duitse soldaten ondergebracht. Men

vreesde nieuwe vliegtuigaanvallen op de Duitse troepen-

concentraties in Well.

Tot overmaat van ramp steeg het Maaswater en de kel-

ders liepen vol water, hetgeen hier en daar een noodtoe-

stand veroorzaakte. De aanvallen op de veerpont werden

voortgezet. Op 20 oktober 1944 werd de pont naar

Arcen gesleept, nadat voor de middag vliegtuigen met

mitrailleurs nog een aanval hadden ondernomen. Er gin-

gen geruchten, dat Oostrum, Leunen, Venray, Horst en

Baarlo al bevrijd waren. Dat gaf weer enige hoop temid-

den van het aanhoudend granaatvuur.

Elke dag werden er in Well huizen door granaten getrof-

fen. Verschillende gebouwen lagen helemaal in puin en

waren onbewoonbaar. De bewoners zaten dan bij de

buren of bekenden in de kelder. Op de meeste plaatsen

was het een verwarde en chaotische toestand. In de bak-

kerijen van Well werd bij tussenpozen brood gebakken,

dat zo goed mogelijk onder de bewoners werd verdeeld.

Op 26 november 1944 om half twaalf werd de Wellse

kerktoren onder vuur genomen. In totaal werden 38 gra-

naten afgevuurd en de spits van de toren werd door deze

beschieting vernield. Alleen het muurwerk van de toren

bleef als een geraamte gedeeltelijk staan. Alle huizen in

de omgeving van de kerk hadden zware granaat schade

opgelopen. Ook het kerkgebouw zelf had vele treffers

gekregen, vooral aan de Maaszijde vertoonden de muren

vele gaten.

Door de voortdurende granaten beschieting waren er

vele gewonden. In Well moest dokter G. van Bracht

iedere dag uit de kelder te voorschijn komen om gewon-

den in de omgeving te verzorgen. Bij de familie van

Pinxteren op de Hoenderstraat werden drie personen

door granaatscherven gewond, het bleek echter niet van

ernstige aard te zijn.

Intussen bleven de geruchten over ontruiming en evacu-

atie hardnekkig circuleren. Men noemde de plaatsen,

waar de mensen reeds weggejaagd waren. Zelfs

Wanssum zou nog geëvacueerd moeten worden.

Niemand wist wat feiten of geruchten waren, maar in de

kelders wachtten angstige mensen op de onzekere dag

van morgen.

Voor de weggekropen bewoners van Well werd het

gerucht werkelijkheid. In de nacht van 28-29 november

1944 werden ze uit hun huizen en kelders gejaagd. 

's Avonds om 7 uur kwam een Duitse majoor aanzeggen,

dat ze om 9 uur moesten evacueren naar Duitsland. Ze

mochten 10 kilo bagage meenemen en zo gingen de

bewoners van het dorp in het nachtelijk duister op pad.

De erbarmelijke tocht van de Wellse mensen ging tot bij

de Wellse Hut. Daar werd gewacht tot 's morgens 5 uur.

Bij Peters aan de Wezerweg was het huis vol mensen.

Na uren wachten kwam opeens het bericht, dat ieder op

eigen verantwoording weer naar huis mocht gaan.

Iedereen ging terug en de stoet trok nu weer in de rich-

ting van het dorp. De kasteelweg was door het hoge

water overstroomd zodat men er door moest waden om

weer thuis te komen. Anderen werden over het water

gedragen. De meeste kelders stonden vol water. Met

man en macht moest men gaan pompen om de schuil-

plaats in de kelder weer bewoonbaar te maken. In Well

kon het kelderleven voorlopig worden voortgezet.

Elke dag ging de beschieting aan beide zijden van de

Maas maar door. Van 's morgens tot 's avonds sloegen

dan hier en dan daar de verraderlijke granaten in. Er vie-

len doden en gewonden. Dokter G. v. Bracht had een

zware en levensgevaarlijke taak te verrichten. Tijdens

zijn hulptochten naar gewonden is hij meermalen aan

groot gevaar ontkomen, vooral als er juist een granaten-

salvo op een bepaalde plaats in de nabijheid werd afge-

vuurd.

Op 4 december 1944 werd het vuur op de molen aan de

Rijksweg gericht. De kanonnen waren zo goed gericht,

dat de molen precies in de lengte door midden werd

geschoten met ongeveer 40 granaten. Chris Wijers had

de beschieting vanuit zijn woning kunnen zien. Na een

half uur viel de stenen kolos in elkaar en de wieken ble-

ven als een groot kruis langs de ruïne liggen.

6 december 1944. In Well was weer een dode te betreu-

ren toen vrouw Thijssen uit het Knikkerdorp bij de win-

kel van de Coöperatie dodelijk werd getroffen. Anna

Sijberts werd door een granaatscherf ernstig gewond aan

de bovenarm.

De hele maand december bleef de verschrikkelijke toe-

stand voortduren. Overal zaten angstige mensen in de

kelders. Er heerste opluchting als iemand brood en

levensmiddelen had gehaald en weer behouden was

teruggekeerd. Voor sommigen was de spanning te groot.

Ze hielden het niet meer uit en probeerden aan deze

ellende te ontkomen door de Maas over te steken. Op 14

december 1944 ging Chris Wijers met een opgepompte

autoband aan de loswal in Well te water. Beschermd

door het nachtelijk duister waagde hij de gevaarlijke

overtocht. Hij sloeg met zijn wankel vlot om, was door-

nat, maar bereikte toch behouden het bevrijd gebied in

Wanssum, waar hij zich bij de Engelse posten meldde.

Op de Kamp was op 9 december een overtocht mislukt.

De meesten waren gevlucht toen ze tegen een Duitse

wachtpost liepen. Hierbij was ook Fr. v. Vegchel, die

zich de volgende dag bij de Aijense groep aansloot.

Het jaar 1944 eindigde voor Well en omgeving in een

grote chaos, die hier na maandenlange beschieting was

ontstaan. Het was voor de meeste gezinnen een angstige

en benarde toestand, elke dag van de laatste maand was

een verschrikking geweest. Het ergste zou nog komen.

Vlak na de jaarwisseling op 2 januari 1945 hadden de

Duitsers - waarschijnlijk ter ondersteuning van het

Ardennen-offensief - met een groep van 500 soldaten

een aanval gewaagd op Wanssum. Vanaf de boerderij

van Smits "Guddenhof" tegenover het zusterklooster

hadden ze de sprong over de Maas ondernomen en ruk-
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ten op tot aan de rand van het dorp Wanssum.

Aan dit offensief ging een urenlang artilleriebeschieting

vooraf. Ook aan de andere zijde kwam het geschut in

actie. Het regende opeens granaten, 30 projectielen per

minuut. Er zouden er meer dan 1000 in een half uur

gevallen zijn. Het was een oorverdovend bombardement.

Een zgn. Duitse nevelwerper, een snelvuurkanon, maak-

te een afschuwelijk geraas. Tussen de ontploffingen door

hoorde men het gefluit van geweerkogels en het doffe

geknal van het pantsergeschut. Voor de bewoners van

Well waren dit verschrikkelijke dagen en nachten. Dit

intensief granaatvuur op en rond het Wanssums bruggen-

hoofd duurde tot 7 januari 1945.

De gevechtshandelingen speelden zich af in de driehoek

Maas-Blitterswijk-Wanssum Hier zouden meer dan 300

Duitse soldaten door het geconcentreerde vuur van de

geallieerden gesneuveld zijn. De weinig overgebleven

soldaten probeerden later terug te trekken. Met een roei-

boot werden de laatste soldaten opgehaald. Dit zouden

er 72 geweest zijn. De Ortscommandant van Well

Luitenant Bender was gewond. Luitenant Müller was

gevangen genomen en de adjudant van luitenant Bender

zou door een Duitse granaat getroffen zijn toen hij op

een dak van een woning in Wanssum de uitwerking van

de artilleriebeschieting wilde observeren. Deze bij-

zonderheden werden door een Duitse soldaat verteld

(Dagboek gezusters Arts).

Op vrijdag 12 januari 1945 moesten de inwoners van

Well en omgeving evacueren. Daags tevoren hadden ze

aanzegging gekregen, dat ze de volgende morgen 8 uur

moesten vertrekken met hoogstens,,20 Kilo Gepäck".

Een klein groepje ontsnapte aan de Duitse evacuatie. Op

de avond van 11 januari was burgemeester Douven, die

reeds enkele maanden in Well was ondergedoken in het

huis van de fam. Schreurs, met Jan Koppers uit Well de

Maas overgestoken met een bootje. Ook de familie

Drissen en Mej. M. Koppers waagden nog in dezelfde

nacht de overtocht. Burgemeester Douven kon de

Engelse militaire commandant waarschuwen, dat de

bewoners van Well moesten evacueren, zodat er op de

dag van de evacuatie praktisch niet met granaten werd

geschoten.

De georganiseerde evacuatietocht van de Wellenaren

ging vanuit Well te voet naar Weeze, waar de ballingen

in gereedstaande treinwagons werden gestopt. Van daar-

uit ging het transport via Wesel weer naar Nederland,

naar Groningen. Daar werden de evacués in de

Korenbeurs opgevangen. De families werden gere-

gistreerd en naar de aangewezen plaatsen in de provin-

cies Groningen en Drenthe overgebracht.

Hieronder laten we een kort en uiteraard onvolledig

overzicht volgen van de plaatsen, waar de Wellse men-

sen zoal waren gehuisvest.

Grootegast: Fam. G. v. Bracht (dokter), Fam. Arts, Fam.

Vullings, Fam. Kessels, Fam. v. Soest (v. kapokfabriek),

Fam. Kwanten, Fam. Toon Vink, Fam. L. Koppers, W.

Eikmans, P. Koppers, Wed. Verdijk, J. Huijgen.

Zuidhorn: Fam. H. Verheijen (aldaar overleden), Fam.

Valckx, Fam. G. Simons, Fam. Raymakers, (Wellse Hut),

Fam. G. v. Vegchel, van Gellecom, J. Jacobs, P.

Cornelissen, H. Deckers, P. Rutten en Valentijn.

Noordhorn: Fam. Albers, H. Derks, Chr. Lenssen en

Cremers.

Stroobos: Fam. J. Mulders, Fam. Lucassen, W. Koppers

en V. Vink.

Lutjegast: Fam. L. en Th. Vink, H. Hebben en van

Rens.

Doezem: Fam. Hendriks, Fam. v. Bommel

(Knikkerdorp) en Fam. Verblakt.

Niekerk: Fam. Mercus, Fam. Chlod, Fam. Kopczinski,

P. Linders en H. Luijpers. 

Grijpskerk: Pastoor M. Reiné, koster Fr. Coppers, Fam.

W. Holla, Fam. Peters en Strouken, Fam. E. Tax, fam.

Antoon Coppers.

Visvliet: Fam. Simons, Fam. Stevens en Borsboom-

Verzijl.

Zoutkamp: Fam. G. en P. Krebbers, Fam. Th. Klabbers,

W. Linders, P. Stevens,

L. Verstappen.

Hoogkerk: Fam. Wijers, Th. Festen, P. Tinneveld, P. v.

Opbergen, Wed. J. Jenneskens en M. Broekmans.

Leens: Kapelaan A. Lebens, G. J. P. Kemper, Fam. P. v.

d. Hoef, Jac. Stevens en Ant. Derks.

Rodeschool: Fam. P. Kessels en Fam. Sprunken.

Uithuizermede: 4 leden van Fam. Daemen met Pater

Canutus, P. v. Hees, Fam. Roncken, (hoofd van land-

bouwschool), Fam. Remy (Bergen), H. Kamps en Gez.

Jacobs (Afferden).

Eenrum : Fam. P. Martens, Jac. Derks, J. Weijenberg,

Mej. Rutten en Surgers en Fam. H. Peters-Rutten.

Eibergen: Fam. A. Jenneskens  

Haaksbergen: (op Isidorushoeve) Fam. J. Lemmen en

H. Hendriks.

Groningen, Akerhof 22.De Zusters van het klooster met

de meeste patiënten en bejaarden.

Uit deze summiere opsomming blijkt, dat de bevolking

van Well en omgeving het meest verspreid was over de

noordelijke provincies Groningen en Drenthe. Het con-

tact met de bewoners uit het Noorden is voor de

Limburgers een bijzondere belevenis geweest. Voor

velen was dit de eerste keer, dat ze met onze protestantse

christenen in relatie kwamen.

Met de families waar men was ondergebracht bleef er

vaak een hartelijke verstandhouding bestaan, hetgeen

resulteerde in jarenlange wederzijdse bezoeken en werd

bevestigd door enkele huwelijken o. a. te Well: Johannes

Sijberts trouwde in 1949 met Agatha de Vries uit

Zuidhorn, gevolgd door het huwelijk van Wilhelmus

Sijberts met Margaretha de Vries uit Zuidhorn in 1954. 

Ook had de evacuatie tot gevolg, dat men elkaar in den

vreemde meer waardeerde als dorpsgenoot dan in eigen

dorp. De onderlinge band leek opeens veel sterker en

ontmoetingen van dorpsgenoten tijdens de evacuatie

waren steeds bijzonder hartelijk en echt gemeend. Het

gemeenschappelijk leed bracht allen dichter bij elkaar.

De bevrijding werd door iedere vluchteling in den
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vreemde heel persoonlijk beleefd. Het was voor iedereen

weer anders zowel wat tijdstip als omstandigheden

betrof. Voor de een kwam die dag eerder dan voor de

andere. Sommigen gingen de bevrijding tegemoet en

werden onderweg bevrijd, als ze voor het eerst de

Tommy's tegenkwamen. Velen moesten gevolg geven

aan de onweerstaanbare drang om zo spoedig mogelijk

naar huis terug te keren. Het lukte slechts weinigen dit

hevig verlangen te onderdrukken.

Toen Nederland nog slechts gedeeltelijk was bevrijd,

trokken reeds honderden evacués op eigen gelegenheid

naar hun woonplaatsen terug. De autoriteiten kregen

geen kans een geregelde reëvacuatie te organiseren. De

wilde reëvacuatie was reeds in volle gang. Hier en daar

werden deze trekkers opgevangen in kampen o. a. te

Zevenaar, waar ze aan een onderzoek werden onderwor-

pen en zo mogelijk werden geholpen voor de verdere

tocht naar hun woonplaatsen.

Ofschoon Well geheel ontvolkt was, kwamen kort na de

bevrijding in maart 1945 de eerste inwoners reeds terug.

Degenen, die voor of tijdens de frontdagen over de Maas

waren gevlucht waren nu het eerste terug in de verlaten

streek van de gemeente Bergen.

Het enige gezin, dat in Well niet werd geëvacueerd, was

Jozef Laarakker op de Meersenhof, waar ook de fam.

Wed. Laarakker, fam. A. v. d. Bergh en fam. Giepmans

uit Afferden verbleven. Hoewel de Duitsers herhaalde-

lijk dreigden met evacuatie, kon deze groep toch in de

boerderij blijven wonen. Het gezin Johannes Laarakker

verbleef in deze periode in de schuur van het ontgin-

ningsbedrijf.

Op 2 maart 1945 waren de laatste Duitse soldaten op het

erf van de Meersenhof. Zij waren de laatste bezetters

geweest van het kasteel Bleijenbeek in Afferden, waar

dagenlang was gevochten. De geallieerde troepen heb-

ben dit kasteel in puin moeten schieten om de fanatieke

tegenstand te breken. Op 2 maart vond de laatste

beschieting plaats nadat de Duitse soldaten in de nacht

tevoren waren teruggetrokken. Door de bossen waren zij

uitgeweken naar Well, waar zij na de dagenlange

gevechten vermoeid en verwilderd aankwamen op de

Meersenhof. Toen ze hier nog bewoners aantroffen, wil-

den ze iedereen uit het huis jagen. Na veel praten werd

eten voor hen klaar gemaakt, waardoor de troep wat kal-

meerde. Tegen de avond werd de overgebleven uit-

rusting weer bijeengepakt en de laatste Duitse soldaten

waren vertrokken.

De volgende dag kwamen twee Engelse tanks behoed-

zaam het erf oprijden. Het waren de eerste Tommy's, die

de in de kelder verscholen bewoners van Meersenhof,

kregen te zien. Nadat de soldaten duidelijk was gemaakt,

dat hier geen Duitsers meer waren, werd toch de omge-

ving voorzichtig verkend. De bewoners werden verder

met rust gelaten. Zo werd Well op 3 maart 1945 bevrijd.

Op 4 maart 1945 is Jozef laarakker met enkele personen

naar het dorp gegaan. Hoewel veel huizen door granaten

waren getroffen en vrijwel alle daken grote pannenscha-

de hadden opgelopen, was het opvallend, dat hier en

daar nog gordijnen voor de ramen hingen. Ook de dorps-

straat was ondanks de brokstukken nog goed begaan-

baar. Toen hij enkele dagen later weer in het dorp kwam,

lag de hele straat vol huisraad, puin en brokstukken, die

uit de ramen naar buiten waren gegooid. Men kon bijna

niet meer over de straat lopen vanwege de enorme rom-

mel en puinhopen. Waarschijnlijk was dit het werk van

de eerste Engelse troepen, die in het lege dorp werden

ingekwartierd en de woningen op hun manier bewoon-

baar hadden gemaakt. Spoedig na 3 maart 1945 kwamen

de eerste bewoners weer terug. De vluchtelingen over de

Maas waren nu de eersten, die het gehavende dorp

terugzagen. Dit waren burgemeester Douven, de families

Koppers en Drissen, Chr. Wijers en H. Janssen, de bos-

wachter van de Hamert. Later kwamen ook andere per-

sonen, die in de Duitse grensstreek waren geëvacueerd.

Er werden noodmaatregelen getroffen voor de aanvoer

van levensmiddelen en enige woningen werden proviso-

risch voor bewoning ingericht. Wie de kans schoon zag

ging naar Well terug en elke dag verschenen er nieuwe

gezichten bij de kleine groep, die het dorp weer bevolk-

te. Er heerste blijdschap en vreugde als men elkaar weer

zag. In het dorp was het huis van de Fam. Schreurs voor

bewoning opgeknapt en veel personen hebben zich in

dat geïmproviseerd opvangcentrum gemeld. Daar vond

enige registratie plaats en werden bonnen en toewijzin-

gen uitgereikt. Burgemeester Douven kon in dat stadium

voor enige organisatie, voedselaanvoer en verdeling zor-

gen. De materiële nood was in die dagen ontstellend, er

heerste gebrek aan de meest noodzakelijke dingen voor

dagelijks gebruik. Spoedig kon echter in de ergste nood

worden voorzien.

Bij het Militair Gezag had burgemeester Douven een

toewijzing voor een vrachtwagen gekregen en op 19

maart 1945 ging hij deze persoonlijk met Chris Wijers in

Maastricht halen. Deze wagen was lange tijd het enige

vervoermiddel in Well, dat in de eerste maanden na de

bevrijding van onschatbaar nut is geweest.

Het is moeilijk precies te zeggen hoe en wanneer de

inwoners van Well en omgeving weer in hun huizen zijn

teruggekeerd. Ieder deed het op zijn eigen manier en

vaak langs zelf gebaande wegen. In de eerste dagen van

april 1945 toen het noord-oosten van het land was

bevrijd begon de terugkeer op gang te komen. Het ging

per fiets, per auto met liften, maar ze kwamen terug.

Langzaam werd Well weer bevolkt. Men begroette

elkaar alsof men familie was en iedereen was uitgelaten

van blijdschap als hij weer thuis was.

Dokter G. van Bracht met zijn gezin behoorde bij de eer-

ste thuiskomers uit het Noorden. Op 24 april 1945 werd

hij door Chris Wijers met een vrachtwagen opgehaald

tegelijk met enkele andere gezinnen. Jan Verheijen en

Ton Kessels waren per fiets al op 19 april in Well gearri-

veerd. Grootegast werd pas 15 april bevrijd, maar op 10

mei waren na 3 dagen fietsen de eerste Wellse evacués

uit die plaats in Well terug nl. de Gezusters Arts, Mevr.

Koppers-Joosten en verschillende andere personen, die

zich onderweg bij hen hadden gevoegd.
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Ook Karel Verzijl en Toon Simons, die in Duitsland de

bevrijding hadden meegemaakt, behoorden tot de eerste

bewoners, die in Well waren teruggekeerd in maart

1945. Op 21 april 1945 werd door Chr. Wijers een grote

groep Wellenaren in het Noorden opgehaald. Bij deze

gelukkigen waren: Toon Vink, Jac. Krebbers (Hermsen

uit Gennep) wijlen Fr. Vullings, Fam. G. Wijers en H.

Roosen met J. Mulders.

In de zwaar gehavende zaal Klabbers werd op 5 mei

1945 door vele Engelse militairen en de teruggekeerde

Wellse bewoners het einde van de oorlog gevierd. Er

was muziek en dans en ondanks alle puinhopen en ruï-

nes in het dorp heerste er een uitbundige feeststemming

onder het internationale gezelschap.

Gedurende de maand mei 1945 zijn de meeste bewoners

van Well en Bergen naar hun woonplaats teruggekeerd.

De eerste maanden was het leven in dit leeggeplunderd

en verwoest gebied bijzonder zwaar en ontmoedigend.

Er heerste gebrek aan de meest gewone huishoudelijke

dingen, er was geen huisraad, geen meubels en geen

gereedschap. Met lege handen was men teruggekeerd

naar een gebied, waar alles was verdwenen. Dit was de

grootste teleurstelling van de terugkeer en de bevrijding.

In de krant verschenen publicaties van "krepeergevallen"

en "noodtoestanden". Er moesten noodwoningen

gebouwd worden voor degenen, die geen huis meer had-

den, de velden moesten bewerkt worden en het vervoer

moest geregeld worden. Maar er was niets om aan te

pakken. Men moest wachten op hulp van buitenaf.

In korte trekken kan de oorlogsellende in het gebied van

de gemeente Bergen als volgt worden geschetst. Van de

1500 huizen waren er 1127 door oorlogsgeweld getrof-

fen. Ca. 400 woningen waren totaal verwoest en ca. 300

waren zwaar beschadigd. 400 huizen konden worden

hersteld (klasse D en E). Hierbij waren niet gerekend de

vele landbouwschuren en stallingen, die grotendeels

onbruikbaar waren vanwege de granatenschade. Ook de

vier windmolens waren opgeblazen en als een ruïne

achtergelaten.

Alle kerken in de dorpen Heyen, Afferden,

Siebengewald, Bergen, Well en WelIerlooi waren totaal

verwoest, terwijl van 10 scholen er 6 vernield waren.

Hieruit blijkt, dat bijna 80% van de huizen door oorlogs-

geweld was getroffen. Het woningtekort werd op dat

tijdstip geschat op ca. 400. De mensen woonden in

onooglijke krotten en hokken, zonder voldoende kle-

ding, dekking en schoeisel.

De gehele veestapel was afgeslacht of naar Duitsland

weggevoerd. Op 1 september 1944 waren in de gemeen-

te Bergen nog aanwezig: 840 paarden, 3450 stuks rund-

vee, 3430 varkens, 15.000 kippen en 450 schapen.

Hiervan was na de bevrijding niets meer aanwezig. Aan

karren, wagens, landbouwmachines enz. gingen 3600

stuks verloren, terwijl ook het paardentuig geheel ver-

dwenen was.

Daarbij kwam nog het gevaar van de vele landmijnen,

die overal in de grond verborgen waren. Ook dit verra-

derlijk oorlogstuig heeft vele slachtoffers geëist. Hierbij

waren ook de 9 doden en 3 invaliden in de gemeente

Bergen. Het zou maanden duren eer de voornaamste

mijnenvelden door de opruimingsdienst met assistentie

van Duitse SS-ers gezuiverd konden worden.

De eerste maanden na de bevrijding heerste er in de

gemeente Bergen een abnormale toestand. Er was een

ontstellende nood en overal loerde het mijnengevaar.

Minister Tromp had dit gebied na een bezoek getypeerd

als "een vallei des doods", een noodkreet, die bij de eer-

ste aanvragen om hulp werd overgenomen.

Toch werd er door de bewoners hard gewerkt om alles

weer te herstellen. Iedereen had de handen vol werk. Er

moest teveel ineens gedaan worden.

Maar het leven in Well begon weer op gang te komen. In

het dorp werden de eerste voorzieningen getroffen voor

een geregelde voedselaanvoer. In het zusterklooster werd

in de kapel weer spoedig de H. Mis opgedragen, zodat

de eerste bewoners ook hun zondagsplicht konden ver-

vullen.

Op 17 mei 1945 keerde pastoor M. Reiné uit Niekerk

weer terug naar Well. Op 15 januari 1945 was hij in

Grijpskerk ondergebracht, op 22 februari 1945 ging hij

naar Niekerk in Oldebroek (gemeente Niekerk en

Oldebroek), parochie Zuidhorn, in het dekenaat

Groningen. Na zijn terugkeer werd eerst zaal Simons als

noodkerk ingericht. Op 21 juni 1945 trouwde in deze

noodkerk het eerste bruidspaar P. Op 't Veld-Derks. Op

18 juni 1945 ontruimden de Engelse militairen de jon-

gensschool, zo dat toen het lokaal van de gymnastiek-

zaal aldaar als noodkerk kon worden gebruikt. Op 17

april 1946 werd de tiendschuur op het kasteel als nood-

kerk in gebruik genomen. IJverige vaklui van de

Aannemerscombinatie Well hadden deze ruimte in de

kortste keren tot een passend kerkinterieur omgewerkt,

zeer tot vreugde van pastoor en gelovigen. Ongeveer 12

jaren, tot 1958 zou Well deze noodkerk als Godshuis

moeten gebruiken. Ook de oude beelden, die gespaard

waren, werden in de noodkerk geplaatst. Sommige beel-

den hadden enige schade opgelopen. De parochianen

spraken van "pastoor zijn oorlogsinvaliden". Deze nood-

kerk werd de mooiste noodkerk van Noord-Limburg

genoemd.

Langzaam kwam het leven in het gehavende dorp weer

op gang. Er brak een zeer moeilijke periode aan voor

Well en de hele streek. Het duurde jaren eer de wederop-

bouw behoorlijk functioneerde. De eerste maanden ont-

stond er een enorme opruimwoede en overal werd het

puin van de ingestorte en beschadigde huizen grondig

opgeruimd. Hier en daar ging men te rigoureus te werk

en werd er teveel afgebroken en weggevaagd.

Vrijwel iedereen zat met een gehavende woning en de

schade-opnemers van Rijk, Provincie en

Molestverzekeringen hadden handen vol werk. Er kwa-

men aannemers uit andere delen van het land, er kwa-

men zelfs vrijwilligers uit het noorden, die in het kader

van een glasactie kwamen helpen de talloze ruiten in de

ramen te zetten. De verwoesting van vele woningen had
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echter ook tot gevolg, dat er, meer dan vroeger het geval

kon zijn, nieuwe woningen werden gebouwd, die door

een moderne vormgeving het dorpsbeeld op vele plaat-

sen geheel hebben veranderd.

Zeer ingrijpend was de verwoesting van de oude paro-

chiekerk te Well aan de Maas. Dit oude Godshuis was

onherstelbaar beschadigd. Na de bevrijding stak het mar-

kante silhouet van de torenruïne nog enkele jaren boven

de huizen van Well uit.

Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de kerk op dezelfde

plaats - zij het wat groter van omvang - zou worden her-

bouwd. Voor dit plan waren sterke voorstanders o.a.

Burgemeester S. D. Douven. Hij heeft echter zijn stre-

ven niet in vervulling zien gaan. Hij stierf vrij plotseling

op 12 november 1950 toen er inzake de plaats van her-

bouw nog geen beslissing was gevallen.

Wel werd er in die jaren ijverig gewerkt om de nodige

gelden voor de bouw van een nieuwe kerk bijeen te krij-

gen. Pastoor Reiné stond voor deze zware taak en het zal

voor hem een grote voldoening geweest zijn, toen hij

bemerkte hoezeer zijn parochianen hem de helpende

hand hebben toegestoken. Voor dit doel werd van 1951-

1958 jaarlijks op de binnenplaats van het kasteel een

"Vitus-kermis" gehouden. Met attracties van allerlei aard

en met de medewerking van alle buurtschappen werden

hier goede zaken gedaan ten bate van het kerkfonds.

De grote promotor van deze Vitus-kermis was wijlen

dokter G. A. Smals, geboren te Vierlingsbeek 22 mei

1915, overleden te Venlo (Ziekenhuis), 13 september

1960, begraven op het nieuwe kerkhof in Well op 17

september 1960. Hij was dokter G. v. Bracht in Well in

1946 als huisdokter opgevolgd. Op de Molenberg aan de

Rijksweg bouwde hij gedeeltelijk op de fundamenten

van de verwoeste molen een villa, die door de hoge lig-

ging een fraai uitzicht bood op de omgeving. Door zijn

persoonlijke medewerking werden deze jaarlijkse Vitus-

kermissen een financieel succes. Een bekend oud-

Wellenaar Ir. L. A. Peters, toen minister van Overzeese

Gebiedsdelen, opende op 17 juni 1951 de St. Vitus-ker-

mis met enkele forse slagen op het "hoofd van Jut". Op

deze wijze werden er jaarlijks met acties en inzamelin-

gen zoveel gelden bijeengebracht, dat pastoor Reiné nog

eerder dan hij had gedacht aan de bouw van de nieuwe

kerk kon beginnen.

Als bouwplaats werd tenslotte een perceel van het

kasteel Well tegenover de pastorie aan de Hoenderstraat

aangewezen. In 1958 kwam de bouw gereed. In de voet

van de toren werd een bus met document ingemetseld

waarop de voornaamste gegevens van de parochie Well

waren vermeld anno 1958.

Op 30 maart 1958 werd de plechtige ingebruikneming

van de nieuwe kerk door heel de parochie feestelijk

gevierd. 

De nieuwe ramen waren giften en geschenken van

Wellse families of personen, die vroeger in Well hadden

gewoond en op deze wijze hun verbondenheid met hun

geboorteplaats wilden tonen. De oud-Wellenaren brach-

ten in een spontane actie ruim f 2000, - bijeen. Voor dit

bedrag werd het tableau boven het hoofdaltaar aange-

kocht. Het hoog altaar werd hersteld in het restauratie

atelier bij het Bonnefanten museum.

In de noodkerk was voordien een platenspeler geplaatst

met enkele luidsprekers op de gehavende binnentoren

van het kasteel. Via deze geluidsinstallatie werd het

klokkengelui nagebootst, waarbij het krassen van de

grammofoonplaat een hinderlijke begeleiding vormde.

Het oude kerkhof bij de vernielde kerk kon na de bevrij-

ding niet meer gebruikt worden. Enkele begrafenissen

vonden daar in 1945 nog plaats. Het nieuwe kerkhof

werd aangelegd aan de kasteelweg bij Verstappen. De

oude school werd ingericht tot jeugdhuis en parochiebi-

bliotheek.

Het kasteel Well, was vanaf 1905 in het bezit van Dr.

Richard Wolters uit Düsseldorf die onder de oorlog

stierf. Het kwam als vijandelijk vermogen onder toezicht

van het beheersinstituut. Wijlen burgemeester Douven

werd met het beheer belast. In 1948 volgde de verkoop

aan de bisschoppelijke Stichting "Sancta Maria" te

Meerssen.

De toestand van het kasteel na de oorlog was van dien

aard, dat de oude burcht en de omliggende gebouwen er

gehavend en verwaarloosd uitzagen. Door oorlogsge-

weld en als verblijfplaats van militairen was er veel

schade aan het gebouwencomplex toegebracht. Toch was

het kasteel als geheel nog intact te noemen.

In de eerste jaren na de oorlog had een voorlopig herstel

plaats van de meest noodzakelijke punten, zoals het her-

stel van de beschadigde daken, het aanbrengen van

noodglas en het stutten van bepaalde gedeelten, welke

gevaar opleverden voor instorting. Dit noodherstel was

slechts een voorlopige maatregel om het monument voor

verder verval te behoeden. Na de verkoop in 1948 werd

voor de uitvoering van een algehele en definitieve

restauratie contact opgenomen met het Rijksbureau voor

de Monumentenzorg in den Haag. In 1950 werd met dit

herstel een begin gemaakt, waarvoor voorlopig een

bedrag van f 250.000, - werd uitgetrokken. Eerst werd

het inwendige van het kasteel hersteld en bijgewerkt om

de ruimten zo spoedig mogelijk in gebruik te kunnen

nemen.

Het herstelwerk wordt regelmatig voortgezet. Het is een

kostbaar bezit voor dorp en streek. Particulier initiatief

en overheid zorgen dat dit prachtige kasteel behouden

blijft.

In 1946 vond in de gehavende gebouwen van het kasteel

een reünie van oud-illegale werkers plaats. Deze reünie,

die enkele dagen duurde, had tot doel te komen tot een

gedocumenteerde vastlegging van de gebeurtenissen in

het verzet in de oorlogsjaren in Limburg en Brabant. Het

resultaat werd opgenomen in het standaardwerk van het

Verzet "Het Grote Gebod" in 11 delen.
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Aan het bruidspaar

Broekmans- Jenneskens 
Het vers is gemaakt en opgezegd door de Groningers 

Op deze groote dag van Paula en Math.

Ga ik dichten, 't wordt altijd wat

't eerst wat ik u vermeld

hoe wij kennis kregen in Well

't was in de bezettingstijd

wij noordelingen waren nog lang niet bevrijd

de Engelsen zaten aan de andere kant van de Maas

naar het scheen waren de Duitschers hier nog de baas.

De menschen die daar toen nog woonden

Zochten hun veiligheid in kelders en holen

Van booven de granaten, het water in de Maas werd

hoog

En in de kelders zaten ze veilig maar bleven niet droog

Toen kwam de Duitschers en zeide hen aan

Dat ze van hun huis en erf moesten gaan

Dat was verschrikkelijk om alles te verlaten

En hoe ze ook smeekten, het mocht niet baten

Dus gingen ze, elk met het hoog noodige bezit

In het land van de vijand, zouden ze overnachten

De volgende dagen vervoerd in een trein,

Als vee, naar water gingen ze smachten.

Waar zou hun bestemming nu zijn?

Toen eindelijk kwamen ze in het Noorden

In Groningen, een groote stad

Dit kon hun toen niet veel bekoren

Een ieder dacht aan zijn "Heimat"

Hier bleven ze een nacht, en donderdag, de andere dag

Werden ze eindelijk naar hun toekomstig adres gebracht

Het was toen 14 januari ‘s avonds tegen achten

Er werd gebeld, we zaten eigenlijk te wachten

Op wie en wat het zou zijn

De kachel warm en de koffie bruin

De deur ging open, we zagen haar staan

Mia Jenneskens was haar naam

Nadat ze wat gegeten had

Ging ze lekker in een warm bad

Daarna ging ze in een bed met een kruik

Naar ze zei, was dat bij hun geen gebruik

Die avond was het haar goed en wel

Dra ging ze droomen van hun huis ginder in Well

De andere dag kwam haar zuster ook dra

Die was toen bij Mulder, haar naam was Paula

Ja weet jullie nog die eerste morgen in de keuken bij het

fornuis?

Hoe we huilden om al het groote leed dat jullie over-

kwam

Wij hadden niets te bieden dan een "thuis"

Dra hebben we 't toen ook heel goed kunnen vinden

Blij was ik altijd als ik Moeder aan zag komen

Ik bewonder haar nog, dat ze onder al die drukte en ver-

driet het klagen liet

De jongens waren ook al gauw thuis

Want daar bij Hoiting was 't niet helemaal pluis

Ook Paula, haar verloofde Math., die was bij Smid

En listig als dat bruidje is

Weet je wat ze daar ging doen?

Zij die haar Math. zoo erg beminde

Ze kreeg een spinnewiel en spinde

Van schapenwol wat garen

Zij bracht haar tijd zoo door

Om niets te doen daar stond haar hoofd niet voor

Om bij Mulder wat te zitten staren

Soms sprong ze eens uit de band

Want ze had een vlijtige hand

Wilde graag werken of wasschen

Dit mocht van Mulder niet

Dit zou juf Mulder niet passen

En in die groote nood

Ging ze voor ons bakken, fijn brood

Want dat is de Limburgers wel toevertrouwd

Zulke mooie brooden hadden wij nog niet aanschouwd

Zoo sleten zij hun dagen

't was een wachten, 't was een vragen

Hoe is het met de oorlog, wanneer gaan we weer naar

Well

En van teleurstelling wilden ze wel haast uit hun vel

Van Mia daar moet van worden gezegd

Dat zij altijd deed haar best

Altijd was ze vroolijk, altijd tevree

Met jongens hield ze zich niet op, o nee

In Hoogkerk was niet één naar haar zin

De ware Josef was ook hier niet tusschen al die jongens

in

En, je snapt het niet hoe het kan

Loopt ze zomaar met een politieman

Ja, zo gaat het leven

Met de jongens ging het even

Lowie had een keer een meisje met oogen zo bruin

Maar dat bleek ook geen zonneschijn

Theo liep tegen een blonde aan

Vandaar dat de post nu zo vaak moet gaan

Naar de Noorderstraat bij ons in Hoogkerk, bij dat
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blondje daar

Met die mooie krullen in het haar

Ja zo hebben we veel beleefd

We hebben lief en leed gedeeld

Toen kwam de bevrijding die ons verblijdde

Jullie zagen aan al dat wachten een einde

Nog konden jullie niet direct naar huis

Wat zou er zijn, waren wij maar thuis

De eersten gingen er loopend op aan

De andere op fietsen of auto's, ook al moesten ze staan

Maar voor dat jullie gingen, was het leed nog niet

genoeg

Het was toen ook precies of God ook alles vroeg

Jullie have en goed, 't scheelde maar even

Of 't kostte Paula's leven

't was op die zondagmorgen dat Paula ging

als meisje alleen naar huis, 't was toen een heel ding

weet je voor dat Paula ging die zaterdagmiddag de 28

april

Hoe jullie wachten, 't bleef zoo stil

Toen eindelijk jullie een bekend geluid klonk in de oren

En onze Frans werd geboren

Wat waren we toen blij

Met tranen in de oogen kwamen jullie toen bij mij

Zoo hebben we lief en leed gedeeld

De andere dag nam je afscheid, 't had niet veel

gescheeld

Of we hadden je niet meer gezien

Toen dat ongeluk met die auto en zonder bericht

Hoe erg zou het wezen, het was één wachten, één vree-

zen

Voor allen die hier waren gebleven

Maar gelukkig, onze gebeden zijn verhoord

Paula knapte weer op, 't ging wel wat langzaam

Dra ging Math en Lowie achter je aan

Ik zal nu niet al die ellende beschrijven

't was één hopeloze boel, om hier maar te blijven

Het huis kapot, van alles schier beroofd

Wild zou je worden in je hoofd

Maar neen, een Limburger geeft niet gauw op

Al staat ook álles op zijn kop

Al zijn de moeilijkheden groot

Ze zijn vindingrijk in hun nood

Ze zijn gelukkig en tevreden

Ze zijn weer thuis en hebben weer te eten

Op deze schoone dag, het zij gezegd

Tusschen de fam. Jenneskens en Postma werd een band

gelegd

Wij van onze kant zullen hem niet verbreken

En jullie toch ook niet, dat hebben we wel bekeken

Aan Bruid en Bruidegom wil ik wenschen

Het beste wat er is te wenschen

Een heel gelukkig en lang leven

Te samen, dat veel vreugd en zonneschijn jullie deel

mag zijn 

Met zoo'n vrouwtje als Paula,de Bruid

Komt de Bruidegom in zijn zaak wel vooruit.

Wij bidden jullie dan de zegen toe van boven

Het doel waarvoor we leven is toch "Hem loven"

Zoo ga het met U allen goed. .

Ja allen die wij uit Limburg hier in Hoogkerk hebben

ontmoet 

Moge het u allen voorspoedig gaan.

Dat we over enkele jaren er versteld van staan

Dat de scha, die nu geleden is in deze kring

Weggevaagd is uit de herinnering.

Zoo eindig ik deez’ simpele woorden

Ik hoop dat ze u allen mochten bekooren

Hoogkerk, 16 juni 1946

E.F.- P.S.

Bruiloft van: 

Paula Henrica Louisa Jenneskens * 11-8-1918

en Matthias Broekmans * 25-5-1907

Getrouwd op 18-6-1946

Zo’n 5 maanden na de bevrijding was “De Borrel”weer

verkrijgbaar.(Peel en Maas 6 okt. 1945)

Mia en Paula Jenneskens in “oorlogstenue”.
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Nawoord

Bij het lezen van al deze verhalen zult u gemerkt hebben dat de beleving van het dagelijkse oorlogsgeweld zoals de

Wellse mensen dat meegemaakt hebben toch weer heel anders en intensiever is dan in het boek “Well in de Tweede

Wereldoorlog”. 

De eerste jaren na de oorlog werd er relatief weinig over de oorlog nagepraat. Men moest aan de slag en zo snel

mogelijk weer het normale dagelijkse leven zien op te pakken.

Wel zei iedereen: “Wij hebben genoeg gehad en dat nooit meer”. Er is een tijdlang nog een Russische dreiging

geweest maar gelukkig hebben we in onze regio geen oorlog meer mee hoeven te maken. Als je het nieuws in de

media leest en bekijkt dan hebben we er helaas niets van geleerd want er is elke dag elders in de wereld wel een oor-

log aan de gang. Een wereldvrede is er tot nu toe nooit geweest en je vraagt je af of die wel ooit zal komen.

Bij deze wil ik alle mensen nogmaals danken voor hun bijdrage waardoor het mogelijk is geweest om voor Well

(hopelijk) alles te kunnen vastleggen wat er in de oorlogsperiode is gebeurd.


