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Voorwoord
Beste leden,
Onregelmatig verschijnend, ik heb u in het vorige voorwoord al uit de doeken gedaan hoe dat
momenteel zo komt, ligt er toch weer een nieuw periodiek voor u. Sinds de vorige keer is er enige
tijd verstreken en misschien is het aardig de activiteiten van de afgelopen periode nog even kort de
revue te laten passeren. Belangrijk was natuurlijk de uitgave- eindelijk(!)- van de nieuwe
bijgewerkte Zumbó Diksiejoneer, gepresenteerd met het groot Zumbó Diktee. Helaas was de
opkomst niet zo groot als verwacht maar de aanwezige deelnemers kregen een leuk programma en
een prachtig, door Annie Franssen geschreven dictee voorgeschoteld dat toch pittiger was dan
verwacht. Voor de uitgever van de diksiejoneer natuurlijk bewijs van de onmisbaarheid van de
nieuwe uitgave. Meer informatie over de Zumbó op Debongard.nl.
Verder waren er natuurlijk de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding en een paar
interessante lezingen waarbij met name de lezing van onze voorzitter Luc Wolters niet onvermeld
kan blijven. De opkomst, in de zaal van Café Oud Bocholtz was dermate groot dat niet iedereen
een plaatsje kon bemachtigen en uiteindelijk ruim 180(!) aanwezigen geboeid luisterden naar de
‘Slag om Aken’. Ook vermeldenswaard zijn de lezingen over ‘kinderen van gekleurde bevrijders’
en Willem van Oranje in Zuid-Limburg. Mooie excursies waren er ook; o.a. de excursies naar
Rijckheyt en De Vondst en Centre Charlemagne in Aken.
Nieuw zijn de gewaardeerde cursussen Zumbókunde, geschreven en gepresenteerd door ons
bestuurslid Theo Hoogers. Voor het komende programma zijn nog plaatsen beschikbaar. Meer
informatie vindt u op onze website: https://debongard.nl/2019/10/15/cursus-zumbokunde/
Ook in ons feuilleton over de zoektocht naar een fatsoenlijke -bibliotheek en archief- zijn er ontwikkelingen te melden. Het bestuur is in gesprek met de gemeente over een ruimte in ‘Op de boor’
in Bocholtz. Hopelijk gaat dit nu wat opleveren. Deze lange zoektocht kost erg veel energie, die
wij liever steken in het organiseren van activiteiten voor de leden en conserveren van ons erfgoed.
In dit periodiek is veel ruimte gereserveerd voor 75 jaar bevrijding middels uitgebreide artikelen
van de hand van Theo Hoogers. Ook is er aandacht voor -het archief van- Math Horbach en -het
familiehuis- van Huub van Wersch. Ten slotte een voorproefje van het uit te brengen nieuwe boek
door A. Kerckhoffs en anderen over de Huls.
En dan nu nog een persoonlijke noot. Dit was mijn laatste voorwoord voor De Bongard. Natuurlijk
blijf ik wel lid van de heemkunde vereniging. Maar andere activiteiten, waaronder het opzetten
van een Stadswerkplaats in Heerlen noodzaakten me tot het maken van een lastige keuze.
Gelukkig heeft het bestuur in de persoon van Tammo ten Berge een goede opvolger gevonden
voor mijn plek in het bestuur en het beheren van de website.
Ik wens iedereen veel leesplezier met dit periodiek en wie weet tot ziens
bij één van de activiteiten van deze fantastische heemkundevereniging!
Programma voor de komende maanden en meer informatie over de
activiteiten van De Bongard zijn terug te vinden op onze website:
www.debongard.nl
Namens het bestuur: Rob Nieuwenhuizen
Contact: DeBongard@hotmail.com
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75 jaar; oorlogsherinneringen
Door: Theo Hoogers

Het begin
Duitsland ging het grondgebied, dat het door het vredesverdrag in 1919 was kwijtgeraakt op 1
september 1939, aanvallen met duizenden Duitse soldaten, die zich verstopt hadden aan een
bosrand vlakbij de Duits-Poolse grens. De tankbestuurders hielden hun handen aan het contact,
wachtend op het bevel de motoren te starten en Polen binnen te rollen. ‘Het donkere bos, de volle
maan en een lichte grondmist boden een fantastisch tafereel’, schreef een Panzer-commandant in
zijn logboek. ‘Operatie Fall Weiss’, het Duitse plan om in korte tijd buurland Polen te veroveren,
stond op het punt te beginnen. Engeland en later ook Frankrijk hadden beloofd Polen te hulp te
komen in het geval van een Duitse invasie. Zodra de eerste militairen de grens overstaken zou de
Tweede Wereldoorlog een feit zijn.
D-DAY
6 juni 1944, de invasie is begonnen. Aan de kust van Normandie zijn de eerste troepen aan land
gebracht met oorlogsschepen en landingsvaartuigen. De eerste parachutisten zijn geland achter de
Duitse linies en zelfs aan de monding van de Seine. De bevrijding is begonnen.
In september is de opmars richting Nederlandse grens een feit.
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Voorwoord.
Zonder de pretentie te hebben om helemaal volledig te kunnen zijn in een artikel, wil ik een
overzicht geven van de laatste oorlogshandelingen in en rond het dorp Bocholtz. Dit om in het
kader van de herdenking van wereldoorlog 2 na 75 jaar een overzicht te geven van de
gebeurtenissen hier ter plaatse, zeker voor de jongere generaties die de oorlog alleen kennen van
horen zeggen. Elke generatie moet proberen in het reine te komen met de geschiedenis. Elke tijd
schrijft zijn eigen geschiedenis. Het oorlogsverleden is grijs geworden. We hebben samen als
mensdom vastgesteld dat het naoorlogse denken in goed en fout een te simplistische voorstelling is
van de werkelijkheid.
Wat rest zijn een aantal dillema’s van waarheid en leugen, van keuzes en waarheden met dubbele
bodem. Het handelen van mensen in de oorlog blijft het morele vraagstuk. Zoals Einstein eens zei:
twee dingen zijn oneindig het universum en de menselijke domheid.

De bevrijding van Zuid-Limburg
Inleiding.
Op 2 september werd België bereikt, waarbij Bergen en Doornik als eerste Belgische steden
bevrijd werden. Op 3 september viel Brussel, op 4 september Antwerpen, op 6 september Luik...
In de nacht van 8 op 9 september kwamen er voor het eerst Amerikaanse soldaten op Nederlands
grondgebied. Ten westen van Maastricht staken verkenners het Albertkanaal over om de Duitse
verdediging van Maastricht in kaart te brengen. Op 12 september 1944 trokken de eerste
Amerikaanse troepen officieel de Nederlandse grens over. Op 14 september was Maastricht, als
eerste Nederlandse stad bevrijd.
In het oorlogsspel dat gespeeld werd is Limburg als zodanig niet belangrijk. Het doel is Duitsland.
Limburg is gewoon een doortocht gebied. Duitsland moet zo snel mogelijk op de knieën worden
gedwongen dat is het hoofddoel. Als daarbij wat bezette gebieden bevrijd worden is dat mooi
meegenomen. Dit klinkt een beetje denigrerend maar het is niet zo bedoeld. Eigenlijk is de
bevrijding van Limburg te danken aan de aanval op de stad Aken. De geallieerden wilden de stad
insluiten in een soort schaarbeweging en daarom moesten de Duitsers eerst verdreven worden uit
Zuid Limburg. De rest van Limburg heeft pech op dat moment want Montgomery gaat voor de
aanval op Nijmegen en Arnhem, want daar liggen de bruggen die nodig zijn om de troepen en
zwaar materieel te verplaatsen over de grote rivieren.
Voor veel Limburgse burgers leek het dus een eeuwigheid te duren voordat ze bevrijd zouden
worden van de ´Moffen´ zoals de Duitsers tijdens en ook nog lang na de oorlog genoemd werden.
In de meeste plaatsen hadden de Duitsers zich met hun strenge regels niet bijzonder populair
gemaakt vandaar de bijnaam. Ook door de schaarste. De voedselsituatie was niet al te best en zou
in de loop van de oorlog nog slechter worden. Levensmiddelen waren "op de bon". De rantsoenen
werden steeds kleiner en het eten minder voedzaam. Papier werd schaars, evenals specerijen.
Ontroomde melk werd gerantsoeneerd, groenten waren schaars. Langzamerhand kwam alles op de
bon, niet alleen levensmiddelen, maar ook kleding, schoeisel en energie. Men kon alleen tegen
inlevering van bonnen op (zeer) beperkte schaal kopen. Vanaf eind april 1941 werden de
rantsoenen nog kleiner: 2 aardappelen per dag, één ei per week en één pond vlees per 16 dagen. In
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de herfst van dat jaar werd de situatie nog slechter. Er was gebrek aan alles. Zelfs hout kwam op
de bon. Eieren, maar ook klompen, waren niet te verkrijgen. Vlak voor de bevrijding werd de
voedselsituatie zo nijpend, dat de nood wetten brak. De bevolking in Limburg haalde de
aardappels gewoon van het veld. Wie dat niet deed kreeg niets te eten, aangezien er geen voedsel
werd aangevoerd. In onze landelijke streek kon men, omdat er veel boeren waren nog wel aan
bepaalde producten komen zij het dat er veel voor moest worden betaald. Niet iedereen had dat dus
werden ook kostbaarheden zoals sierraden geruid tegen voedsel.

Het falen van verschillende offensieven en al zeker de geallieerde landing in Normandië hadden
hun weerklank op de stemming van de bezetters. Maar in deze streek hadden de geallieerden veel
tegenslagen. aan de oostzijde trekt het Amerikaanse Eerste Leger op. Dit leidt ertoe dat op 5
september Namen wordt ingenomen. Maar, op 6 september 1944, staat het bevrijdingsleger
grotendeels stil; de munitie is bijna op en benzinetanks zijn leeg. De aanvoer kan het verbruik niet
bijhouden. Het leger moet wachten o de bevoorrading. Het duurt tot bijna half september voordat
de eerste Amerikaanse tanks de Nederlandse grens oversteken. De Amerikanen zijn wel wat laat,
de bevolking had de geallieerden al op 5 september verwacht, deze dag is beter bekend als Dolle
Dinsdag. Men was in feeststemming want men zou bevrijd zijn! De Duitsers grepen hard in en er
zijn zelfs mensen ter dood gebracht.
Bij de bevrijding van Zuid-Limburg haalden de geallieerden nog voordeel uit de wanordelijke
terugtocht van de Duitse troepen uit Noord-Frankrijk en België. Op 8 september veroverden
Amerikaanse troepen Luik en vestigden zodoende een bruggenhoofd op de oostelijke Maasoever.
De vooruitzichten leken gunstig om bij Aken door de verdedigingslinie aan de Duitse westgrens,
de Westwall, heen te breken en in de richting van het Roergebied op te rukken. Helaas ook op
diezelfde 8 september houden de Duitsers razzia’s in de regio en nemen mannen mee om aan een
verdedigingslinie te werken bij de Geul in de beurt van Gulpen. Zelfs een groot deel van de
arbeiders van de Oranje Nassaumijn 1 wordt meegenomen. Tussen 9 en 12 september nemen de
Duitse troepen alles wat nog van waarde is of wat ze nog kunnen gebruiken mee van de
mijncomplexen om dit vervolgens naar Duitsland te brengen. Bij de bevrijding van Zuid-Limburg
konden zoals gezegd de geallieerden gebruik maken van de wanorde bij het terugtrekken van de
Duitsers. Het was de bedoeling om bij Aken door de Duitse verdedigingslinies heen te breken, bij
de zogenaamde Westwall. Van deze verdedigingslinie zijn nog veel overblijfselen te zien, onder
andere bij de plaatsen Bocholtz en Vaals. De Amerikanen waren ook bang voor de Westwall,
omdat ze dachten dat er allemaal vallen en mijnen in zaten. Men vreesde zelfs een grote Duitse
troepenmacht. Dit was echter niet het geval, maar psychologisch had de Westwall toch het effect
gehad, dat het de Amerikanen ophield. Deze denkfout heeft ervoor gezorg dat Bocholtz onnodig
lang in de vuurlinie heeft gelegen met alle gevolgen vandien. Hierdoor ontstond er bij het dorpje
Bocholtz een front. De Westwall was in deze strijd een stuk frontlinie. Ondertussen werd in
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ijltempo het bruggenhoofd versterkt en uitgebreid om een opmars in oostelijke en noordoostelijke
richting mogelijk te maken. Twee Amerikaanse eenheden, de 30e infanteriedivisie ‘Old Hickory’.
en de 2e pantserdivisie ‘Hell on Wheels’ zetten hun offensief voort. Zij hebben nog brandstof en
willen zoveel mogelijk van de Maasoevers in handen hebben om een betere uitgangspositie te
krijgen.

Het insigne van ‘Old Hickory ’
Op 12 september bereikten de eerste Amerikaanse eenheden de Nederlandse grens. 12 september
1944, zijn de boeren in het Limburgse grensdorpje Mesch al vroeg op de akkers aan het werk.
Plotseling zien ze vlakbij soldaten door de boomgaarden sluipen. Het zijn Amerikanen van de 30e
infanteriedivisie. ‘Jullie zijn bevrijd’, zeggen ze tegen de stomverbaasde maar dolblije boeren.
Overigens wordt nog steeds gewedijverd tussen de dorpen Noorbeek en Mesch over wie het eerste
bevrijde dorp was. Als het op deze manier wordt uitgelegd is het probleem waarschijnlijk geen
probleem meer.
12 september 1944

Limburg

Mesch: eerste bevrijde kerkdorp van Nederland
Amerikaanse 30e Infanteriedivisie

12 september 1944 Limburg
Noorbeek: eerst bevrijde gemeente van Nederland
Amerikaanse 30e Infanteriedivisie
Maar de snelste opmars gaat toch via de Oostroute. Op de ochtend van de 13e stoot het 7e
regiment door: Rijkholt, Gronsveld, Heugem, Heer. En 's middags, als de hele dag al het gedreun
van het geschut steeds nader is gekomen, is in Wijk gejuich te horen De volgende dag bevrijdden
ze Wyck, het oostelijk stadsdeel van Maastricht. Het was heel stil op de straat, wij zagen geen
mens. Plotseling hoorde ik geweerschoten, ik ging aan het raam kijken en toen zag ik tot mijn
grote verbazing enkele Amerikaanse soldaten die verdekt hier achter een muurtje en achter een
boom opgesteld zaten en die het vuur hadden geopend op een Duitse wagen……..! Omdat de
bevrijders tevens langs de westelijke Maasoever naar het noorden trokken, zagen de Duitsers zich
gedwongen de hele stad te ontruimen Op 14 september wordt uiteindelijk heel Maastricht bevrijd
maar op weg naar de Oostelijke mijnstreek is er veel weerstand bij Valkenburg, vanuit Schimmert
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(de watertoren) worden de geallieerden stevig onder vuur genomen, Wijlre is dan wel al bevrijd. In
Valkenburg zijn op 15 september de hevigste gevechten aan de gang sinds de invasie in Frankrijk.
Pogingen om de opmars aan de Geul tot staan te brengen, faalden. Op 15 september werd het
riviertje bij Meerssen overgestoken. Op 16 september stoten de Amerikanen vanuit Wijlre door
naar Ubachsberg en vanuit Gulpen bereiken ze ook Simpelveld. Op 17 september trekken de
Amerikaanse troepen in een front van Imstenrade tot Bocholtz op. In Kerkrade proberen de
Duitsers nog weerstand te bieden. Twee dagen later kwam het front in Zuid-Limburg over de hele
linie in beweging de legertop was overtuigd dat men met kerstmis in Berlijn zou staan. Achteraf
bezien was dit wel een heel optimistische kijk op het oorlogsverloop.
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Bevrijding van Bocholtz
Het begin van de oorlog was als gevechtshandeling, als men daar al van mag spreken, in een dag
voorbij. Op 9 mei 1940 werd de verhoogde staat van paraatheid afgekondigd en op hooggelegen
punten nabij Bocholtz werden gevechtsposities ingenomen door het Nederlandse leger. Die
middag 9 mei 1940 hielp ik bij het hakken van de voederbieten toen er weer een soldaat op
patrouille voorbij kwam. Het kwam vaker voor dat wij een praatje maakten. De soldaat bleef
staan.”Guten Mittag” zei hij, dit is de laatste keer dat ik patrouille loop en hij keek in de richting
van Bocholtz en zei het is toch jammer van het mooie Holland, als jullie morgenvroeg wakker
worden zijn wij Holland al binnengevallen “Der verdammte Krieg” mompelde hij
Wij geloofden dat niet het was al zo vaak gezegd.
De hele avond en nacht werden allerlei berichten verzonden van mogelijke vijandige activiteiten,
er was sprake van een onoverzichtelijke situatie en zelf een beetje paniek was soms niet uit te
sluiten door de tegenstrijdigheden in de berichtgeving en om 3.30 uur in de morgen vonden de
eerste grensoverschrijdingen plaats. De commandant gaf bevel tot vernieling en tot sluiting van de
versperringen. De verdediging van het Nederlandse grondgebied kon beginnen. Kort daarop werd
het bevel gegeven tot terugtrekking richting Gulpen, doordat de verbindingen slecht waren bleef
de 4de sectie van de compagnie achter. De 4de Duitse pantser divisie heeft vervolgens makkelijk
kunnen doorstoten van Simpelveld naar Bocholtz. De sectie kon geen weerstand bieden tegen de
tanks en pantser voertuigen en de overmacht aan soldaten en trok terug richting Eys, daar werden
ze ingesloten en moesten zij zich overgeven. Tot zover de bezetting van ons gebied.
Oorlog, een verschrikkelijke ervaring. Van de ene op de andere dag werd het dorp en het land
bezet door tot dan ‘bevriende’ buren. De vriendschappelijke en familiaire banden van de
grensbewoners werden over en weer in één klap grondig verstoord. De vrienden werden onze
vijanden! Verdienden velen mit kalk aan de books een goed belegde boterham in Aken, nu was het
opeens voorbij men ging niet voor de vijand werken.
Meer dan 4 jaar lang moesten zij noodgedwongen leven in grote onzekerheid en vooral angst. De
persoonlijke angst om dierbaren te verliezen als gevolg van het oorlogsgeweld.
Voor een grensdorp als Bocholtz, dat voor de helft omsloten is door een staatsgrens met Duitsland,
letterlijk op loopafstand de historische stad Aken, was dit een pijnlijke ervaring en gevaarlijk
tegelijk. In het begin wisten de inwoners aan beide zijde van de vroegere grens zich geen houding
meer te geven. Zelfs tussen de inwoners werd het moeilijk, de onderlinge verhoudingen en de
loyaliteit met elkaar kwam zwaar onder druk te staan als gevolg van de heimelijke sympathie met
de vijand. Men moet niet vergeten dat over en weer veel familieleden en vrienden woonden. Zij
die écht fout waren in hun contacten met “de vijand” werden na de oorlog aan de schandpaal
genageld.
Maar het ‘ongewone’ dorpsleven had ook, zo goed en zo kwaad als dat ging, haar dagelijks
verloop. Veranderingen waren er natuurlijk wel. In de zomer moest men om 11 uur binnen zijn in
de winter al om 8 uur en alles moest verduisterd zijn, bij alarm of dreiging moest men hals over
kop naar de kelder op de zusterschool werd hiervoor het kolenhok gebruikt. Later ging van alles op
de bon. Ook de NSB zorgde voor de nodige spanning ze marcheerden regelmatig over de straat en
je moest dan blijven kijken. Ook de mijnen moesten blijven draaien. De zaak werd wel
gesaboteerd door z.g.n. de bijlen en houwelen bot te maken maar dit was wel gevaarlijk want werd
je betrapt dan volgde de Ärbeitseinsatz”. Deze Arbeidsdienst werd ook onderdeel van mensen die
hier aan wilde ontkomen. De enige mogelijkheden waren onmisbaarheid voor het bedrijf waar men
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werkte of in het ergste geval onderduiken. Om dit wat meer gestructureerd mogelijk te maken en
wat veiliger te maken voor de onderduikers werd in 1942 een landelijke organisatie voor
onderduikers opgericht (L.O.) Deze organisatie zorgde ook voor onderduikadressen in Bocholtz
alhoewel de mogelijkheden hiertoe toch beperkt waren. Bij de bevrijding werd het getal aan
onderduikers op 23 gesteld. Een deel hiervan had behoord tot de spoorwegsabotagegroep of was
lid van een verzetsgroep. Door het verraad van Wittem werd het voor de onderduikers in Bocholtz
ook nog spannend. 21 juli 1944. de Duitsers Nitsche en Ströbel hebben de opdracht om de
duikhoofden te arresteren. Enkele hiervan komen met de schrik vrij en door de aanslag op Hitler
had men bij de SD andere zorgen. Voor de onderduikers op dat moment een ontsnapping aan een
ernstiger lot. Dat was dus vlak voor de bevrijding.
Door de mensen werd er gehandeld in van alles en nog wat om te overleven in de tijd van
schaarste en er waren mensen in Bocholtz die stiekem een varken hielden In deze moeilijke en
gecompliceerde omstandigheden werden er natuurlijk ook kinderen geboren zij het in mindere
mate dan in vredestijd en dat is ook weer begrijpelijk. Na de oorlog zien we dan ook een soort
inhaalslag, de Babyboom. Vaak werden de kinderen tijdens de oorlog in armoedige en altijd in
angstige omstandigheden geboren en opgevoed. Zij kenden dus alleen het bezette Bocholtz. Zij
werden dan ook oorlogskinderen genoemd en groeiden op in voor kinderen bijzonder negatieve
omgeving in de angst van oorlog. Na de oorlog moesten zij ook leven met het vijandbeeld van de
‘vijandige’ buur aan de andere zijde van de met prikkeldraad aangegeven staatsgrens. Het
gemakkelijke verkeer tussen mensen en families van voor de oorlog was er niet meer. De relaties
moesten weer worden opgebouwd maar dat was moeilijk met de oorlogshandelingen in het
achterhoofd . De oorlogskinderen kenden de vooroorlogse verhoudingen hoogstens uit verhalen
van de ouders en de familie. Terug naar de gebeurtenissen.
Een sprongetje naar 1944.
Toen in september de geallieerde troepen naderden werd de spanning tot op het toppunt
opgevoerd. Wat zou er gebeuren; harde gevechten, bombardementen het was allemaal onzeker. De
Duitsers riepen ondertussen de mannen uit Bocholtz op om te gaan werken aan loopgraven o.a. in
Mamelis. Dit werd gedaan middels pamfletten die zeiden dat de mannen tot 55 jaar moesten
komen en spades, kruiwagens en eten voor een dag mesten meenemen. De Duitsers verzamelden
de mannen op het Wilhelminaplein. De Duitse commandant was tevreden over de opkomst maar
dit kwam mede door de strenge straf die in het vooruitzicht werd gesteld als men niet kwam
opdagen. Enkele mensen werden uitgeselecteerd en mocht weer gaan. Centraal in het verhaal
rondom de bevrijding van Bocholtz moet genomen worden de bevrijding van Aken en “De Slag
om Aken” die eindigde met de overgave op 21 oktober 1944. Hitler had namelijk het bevel uit
laten gaan de Westwall weer in verdedigbare toestand te brengen. Dit plan lukte echter niet omdat
de troepen die werden gestuurd te moe waren en niet beschikten over voldoende materiaal. Ook de
verdedigingslinie zelf was in slechte, zelfs ontmantelde staat (veel was weggehaald, verouderde
installaties, luchtverversing telefoonverbindingen e.d. werkten niet meer, buiten was alles
overwoekerd en men kon niet fatsoenlijk meer richten of iets zien).
Op het naderende einde van de oorlog en vooral toen het dorp Bocholtz in 1944 in de vuurlinie van
de oprukkende geallieerden kwam te liggen en de Duitsers rücksichtsloos probeerden te redden
wat er te redden viel. Werd de situatie voor de inwoners hachelijk. Welke houding moest men
aannemen, kon men al openlijk voor de bevrijder zijn? Rondom het tijdstip van de jaarlijkse
kermis en de dagen erna kwamen steeds meer Duitse troepen men maakte zelfs kwartier in het
zusterklooster. Op 16 september zag men veel Duitse troepen in Vlengendaal.
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Nadat de geallieerde troepen in september 1944 de grens waren overgestoken, kwam voor veel
mensen in Zuid-Limburg de bevrijding steeds dichterbij. Eén voor één werden de dorpjes en
gehuchten bevrijd door het Amerikaanse leger. Sommige van die dorpen werden zonder slag of
stoot verlost van de bezetter, terwijl er voor anderen een felle, dagenlange strijd nodig was. Het
beeld dat meestal volgde als de strijd beslist was: Duitsers die zo snel mogelijk in oostelijke
richting trokken, op de voet gevolgd door Amerikanen. In de bevrijde gebieden de feestende
Nederlanders, maar ook acties tegen mensen die men verdacht geheuld te hebben met de vijand.
In de namiddag van 16 september werd Eys bevrijd, Vervolgens trok de Amerikaanse infanterie,
gesteund door tanks, door de velden van Nijswiller op naar Bocholtz en Simpelveld. Inmiddels
waren op vrijdag 15 september ook nog het station van Heerlen en omgeving grondig vernield en
waren door de Duitsers en hun geestverwanten de laatste voorraden weggehaald. De Duitsers in
het dorp vertrouwden hun eigen berichtgeving niet meer en een officier vroeg aan een inwoner of
hij een radio had. Nee zij deze en toen heeft die officier een briefje geschreven dat die man zijn
radio op het gemeentehuis kon afhalen. Zo gezegd zo gedaan en zo kregen de inwoners van
Bocholtz hun radio terug. Dit was fijn wan zo kon men in het dorp weer luisteren naar radio
oranje. De dag erna in de late namiddag van 16 september gonsde er een gerucht door Bocholtz:
“De Amerikanen komen!”. Hoewel de bevrijding van dit dorp pas later gepland stond, waren er
toch al Nederlanders die van de gelegenheid gebruik maakten om een Nederlandse vlag uit te
hangen. Betreffende mensen waren iets te voorbarig geweest. Vervolgens trok samen met het
125th '94 afl en 3\4 Cavalry Squadron, het 3rd Battalion van het regiment in de ochtend uren
Bocholtz binnen, Het 2nd Battalion bevond zich in reserve nabij Simpelveld, uitgezonderd de F.
Compagnie, die werd als versterking toegevoegd aan het 1 st Battalion. Dit bataljon trok vanuit
Simpelveld 's morgens behoedzaam op en bereikte omstreeks 10.30 uur via de Locht,
Spekholzerheide vervolgens Kaalheide. In Bocholtz ondertussen (Op zaterdag 16 september 1944
dus) fietsten twee Duitse soldaten richting de Bocholtzerheide. Ter hoogte van de Scholtissenhof
sloegen ze de weg in naar deze middeleeuwse boerderij. Dichterbij gekomen zagen ze de
Amerikanen naderen en het tweetal schrok hier zo van dat ze onmiddellijk op de vlucht sloegen
naar Duits gebied dus over de grens. Dit illustreert de paniek bij de Duitsers als voorbeeld.
De Amerikanen liepen weliswaar over de Bocholtzerheide, maar het krijgsplan voorzag die dag
niet in een verdere opmars. In de avond begonnen de beschietingen Het afvuren van de kanonnen
was duidelijk te horen mensen vluchten naar de kelders rond een uur of 2 s’ nachts waren de
beschietingen voorbij en kon men weer naar buiten maar de meeste mensen bleven in hun kelders.
Ondertussen was er op het platteland een ravage aangericht. Veel vee was geraakt door granaten
en was gewond of gedood. Ook stond er een stal in brand van de fam. Hutschemakers en waren
veel elektriciteitskabels geraakt. Ook diverse inwoners waren door granaatvuur geraakt.
Bocholtzerheide en Baneheide werden op 16 september bevrijd. Het was zondagmorgen rond een
uur of 7 de balans kon worden opgemaakt. Van een aantal families was bijna al het vee of door of
zodanig gewond dat het moest worden afgemaakt. Honderden granaatinslagen hadden de velden
omgeploegd, het was een wonder dat er geen doden waren gevallen rond Vlengendaal. De
Amerikanen trokken via de Bieswei richting Vlengendaal . Als tegenactie begonnen de Duitsers
met het afvuren van granaten richting de Amerikanen het gevaar was nog niet geweken.
Ondertussen schrokken de Duitse soldaten in het veld erg van het zien van de vlag van de
Amerikanen en keerden in allerijl om, richting Duitsland, later Tussen 17 en 19 september was het
dan zover. De Amerikanen trokken verder door naar Bocholtz. Bij de bevrijding komen de tanks
over de weide van de Baan naar de Schoolstraat, nu is daar de inrit van de brandweer, lichte tanks
van het 125ste verkenningseskadron kwamen vlak langs de huizen voorbij en militairen van de
'Old Hickory' kwamen er achteraan. Hieronder een pantserwagen op het Wilhelminaplein. (foto A.
Lasoe)
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Bocholtz was weer een vrij gebied op 17 september 1944. De mensen zaten de hele tijd in hun
kelders terwijl de Amerikanen het dorp bezette/bevrijden. De Duitsers trokken terug en de meeste
werden krijgsgevangen gemaakt. Voor het eerst zagen de mensen een Jeep en in de cafe’s zaten nu
geen Duitsers meer maar Amerikanen. Op 20 september bevond de Amerikaanse 113e
gemotoriseerde cavaleriedivisie 'Red Horse', ondersteund door infanteristen van het 30ste
infanterieregiment 'Old Hickory', zich ten oosten van Bocholtz, ongeveer halverwege tussen het
dorp en de Duitse grens. Het doel van deze troepen was om van hieruit naar het noorden te trekken
en Limburg verder te bevrijden.
Hier en daar stuitten ze op troepen van de bezetter, maar veel tegenstand was er niet en werd
zonder al te veel moeite bedwongen. Bij de gevechten in en om het dorp kwamen veertien, uit
Oostenrijk stammende leden van de Volkssturm om het leven. Niet een gebeurtenis om trots op te
zijn want het waren allemaal zestigers, die een behoorlijke tijd in het dorp doorgebracht en ze
hadden zich min of meer vertrouwd gemaakt met de bewoners en ze waren tijdens de bezetting
echt geen strenge handhavers.
Het logo 352 infanteriedivisie Red horse:

Met de gevechtshandelingen in en om het dorp was het de bedoeling om de Duits-Nederlandse
rijksgrens zo snel mogelijk te overschrijden
De toegevoegde F Compagnie splitste zich nabij de Locht af en passeerde de Duitse grens op weg
naar Horbach. De Amerikanen hadden vanaf nu wel een voor hen vreemde rol gekregen niet meer
de bevrijders maar de bezetters. Ze hadden definitief Duitsland bereikt. Aan de Anseler beek
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kwam de Amerikaanse opmars tijdelijk tot stilstand door sterke tegenstand van de Duitse vijand,
die veel meer weerstand bood dan verwacht.

Verderop bij de bunkers op de Vetschauerberg waren Duitse troepen in beweging. De Duitsers bij
de Westwall (Pal op de Duitse grens lag de Westwall, een linie van bunkers en
antitankversperringen die zich uitstrekte van de Rijn in het noorden tot de Zwitserse grens in het
zuiden. De geallieerden noemde dit de 'Siegfriedlinie') waren inmiddels ook op de hoogte van de
Amerikaanse opmars, ze waren ervan overtuigd dat de Amerikanen zouden proberen de linie aan
te vallen. Om dit te voorkomen en om de Amerikanen te verzwakken waren zij enkele dagen
eerder al begonnen met artilleriebeschietingen op Bocholtz, zij dachten dat de Amerikaanse
troepenconcentraties daar te vinden waren.
Bocholtz werd vanaf deze hoogte enkele weken beschoten.
Even een kleine uitweiding naar Westwall en Siegfriedlinie. Te beginnen in 1939 met een bezoek
van Hitler aan de linie op 14 mei.
Toen hij de Westwall bij Herzogenrath inspecteerde verkondigde de Führer met luide stem: “Mijn
inspectie heeft mij van de on-inneembaarheid van de stelling overtuigd; Es sind Hundsvotten die
diese Anlage nicht verteidigen können!” De Westwall behoort tot de Tweede wereldoorlog , de
Westwall is van jongere datum en werd tussen 1936 en 1940. Westelijk van Aken b.v. in
Vaalserquartier, Schneeberg en Orsbach bevinden zich ook nu nog resten van de VorstellungWestwall, doch zuidoostelijk van Aken b.v. Sief en Himmelsleiter facetten van de LimesWestwall.
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Aken werd dus omringd door twee verschillende stellingen van de Westwall. Op 30 augustus 1939
werd de Vorstellung-Westwall bemand door oudere Duitse en Oostenrijkse soldaten die tot de
Grenzwachtregimenten 46 en 56 behoorden. De Siegfriedlinie behoorde tot de Eerste
Wereldoorlog, maar er zijn nog meer verschillen: De‘Siegfriedlinie’ werd vernoemd naar Siegfried
- zoon van Sigmund - die in de Germaanse mythologie en in het bijzonder in de Nibelungensage.
De Siegfriedlinie werd door het Duitse Keizerrijk gebouwd in 1916 op de Duits-Franse grens en
werd bij de bouw de Hindenburglinie genoemd. De bouw van de Siegfriedstelling was het grootste
bouwproject.
Toen de Amerikanen ten oosten van
Bocholtz waren gekomen, positioneerden zij
hun zware tanks om op de Duitse stellingen te
kunnen vuren. Het Duitse antwoord liet niet
lang op zich wachten. Een regen van granaten
kwam op de Amerikaanse soldaten neer en
ook in de dr. Nolensstraat en de Schoolstraat
waarbij zelfs doden vielen onder de burgerij.
In totaal zijn acht burgers om het leven
gekomen. Granaatvuur uit de Siegfriedlinie
werd ook een Amerikaanse cavalerist fataal,
Jürgen G. Krohnke. Hij was bestuurder van
een pantserwagen van de 113de Cavalry
group 'Red Horse', toen twee andere,
zwaardere Amerikaanse tanks op honderd
meter voor de hoofdpoort van de
monumentale boerderij Overhuizen het vuur
hadden geopend op de bunkers van de
Siegfriedlinie. Bijna onmiddellijk vuurden de
Duitsers terug. Granaten ontploften onder
andere in het weiland waar het
pantservoertuig stond, en dit werd Krohnke
fataal.

Monument ter ere van Krohnke
In de nacht van 21 op 22 september werd om 2 uur in de nacht de klok een uur teruggezet als teken
tot terugkeer naar normale verhoudingen zoals in vredestijd te doen gebruikelijk. Dit klopte niet
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helemaal omdat er nog moest worden gevochten om de bevrijding van de stad Aken. Men was ook
bang voor de Duitse troepen vanwege een luchtlanding nabij Vaals. De Amerikanen verwachten
dan ook tegenaanvallen. Na de bevrijding werd nog veel gecontroleerd door de bevrijders men kon
nog niet overal zomaar naartoe. Bocholtz bleef gevaarlijk terrein. Maar er waren ook wel leuke
dingen zoals dansfeesten die werden georganiseerd voor de Bevrijders. Ook de Bocholtze
Coogent-show bracht amusement met Bocholtze artiesten denk aan de 4 Melody,s en Boné.
Doordat Bocholtz aan 3 zijden omgeven is door Duitsland bleef het tot 21 oktober onder
granaatvuur liggen met fatale gevolgen voor diverse burgers die ofwel gewond raakten ofwel
sneuvelden. Een voorbeeldje, het zusterklooster kreeg 65 granaatinslagen te verduren Veel huizen
en zelfs de kerk werden beschadigd en de mensen durfden praktisch niet meer buiten te komen. Op
7 oktober lag Bocholtz onder granaatvuur en diverse mensen werden getroffen (o.a. Anton
Maassen, Harry Maintz, mw. Odekerken en H. Steinschuld)
Op 11 oktober werd nog in de schoolstraat 19 een burger Ed Bour dodelijk getroffen door een
granaatscherf in zijn hoofd. Op 14 oktober was het opnieuw raak. Om het beeld van de
burgerslachtoffers op het eind van de oorlog volledig te krijgen volgt hier ook een lijst van de
slachtoffers. Let wel dit zijn niet alle slachtoffers alleen zij die op het eind van de oorlog tijdens de
bevrijding zijn omgekomen in Bocholtz. Alle slachtoffers in de Gemeente gedurende de oorlog
inclusief de verzetsstrijders zijn te vinden in een uitgave van de Bongard uit 1999 van M.H.
Klinkers.
1. ODEKERKEN, PIET, (P.J.) , oud 5 j aar . Op 17 september 1944 dodelijk getroffen door
granaatvuur in de Dr .Nolensstraat te Bocholtz .
2. TOORENS, SJENG, (J.H .) , ongehuwd, van beroep houwer , in BochoItz door
granaatvuur getroffen overleden in Heerlen op 2 oktober 1944 , Oud 26 jaar
3. MAASSEN ANTOON, (A .J.) , Getroffen door granaatvuur in Bocholtz op zaterdag 7
oktober 1944, overgebracht h Calvarieberg te Maastricht en aldaar overleden op 16 oktober
1944, van beroep mijnwerker, ongehuwd, 38 jaar
4. MAYNTZ HARRY. (H .) Getroffen door granaatvuur in Bocholtz op zaterdag 7 oktober
1944, overgebracht naar het veldlazaret bij Ubachsberg en bij aankomst overleden, oud 16 j
aar . 5
5. CONRAADS, MATHIEU , (M .J .) uit Bocholtz, oud 16 j aar . Op 27 februari 1945 tijdens
zijn werk op het veld aan de Duitse kant bij Lemiers dodelijk getroffen door een
verdwaalde kogel van de (Nederlandse) grensbewaking. Door Amerikaanse militairen
overgebracht naar Nederland.
6. BOUR , EDMOND , (E.H.L.) , dodelijk Getroffen door granaatscherven op woensdag 11
oktober te Bocholtz, 37 jaar , mijnbeambte en gehuwd
7. THOMAS L pastoor te Bocholtz op 5 december 1944 onder legertruck gekomen.
Ondertussen was er ook een afdeling van het rode kruis actief in Bocholtz. De Gemeente Bocholtz
verzocht Edmond Lommen om tijdens de oorlog om mensen van de luchtbescherming op te leiden
tot EHBO-ers. Lommen voldeed aan dit verzoek en vervolgens werden in Bocholtz aan Wiel
Hupperetz, André Stommen, Andries Hagelstein, Jacques Schijns, Pierre Bastin, Jacques Schepers,
Lei Corsius en Andries Boltong de basisprincipes van het verlenen van eerste hulp bijgebracht. In
september 1944, toen Bocholtz nog als detachement van Heerlen fungeerde, liet de Gemeente
Kerkrade een noodkreet horen over gewondenvervoer. De gewonden lagen in de oude huishoudschool te Spekholzerheide. Deze moesten hier weg. Met plateauwagens werden de gewonden
vervoerd via Simpelveld naar Bocholtz. Tijdens dit vervoer werden de wagens regelmatig
beschoten. Met gevaar voor eigen leven werden de gewonden toch vervoerd. Ook werd ongeveer
op hetzelfde moment bekend dat Kerkrade in de frontlinie zou komen te liggen dus evacueren. De
mensen die moesten vluchten waren er niet op voorbereid, men wist van niets De mensen trokken
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meestal te voet weg en werden door de Amerikanen richting Simpelveld gewezen. Een deel van de
evacuées werd doorgestuurd naar Ubachsberg. Beide dorpen waren evenwel niet berekend op de
komst van zoveel vluchtelingen. De stemming onder de evacuées bereikte dan ook weldra het
nulpunt. Men had niet willen weggaan en men wist niet waar men terecht zou komen en hoe de
omstandigheden zouden zijn. Het enige lichtpunt opdat moment was dat men het vege lijf had
gered. Sommige mensen trokken naar familie of kennissen, zij wisten waar ze kwamen. De
meesten van hen die geen familie in de buurt hadden werden in Simpelveld en Ubachsberg
ondergebracht ook kwamen er mensen terecht in Bocholtz ze kwamen terecht in patronaatszalen,
scholen, boerenschuren en alles wat maar ruimte bood. Dankzij de inzet van de heer Simons van
de CCD bleef het voedselgebrek tot het uiterste beperkt. Er waren echter geen bedden. Een deel
van de Kerkraadse evacuées wilde dan ook meteen omkeren. Dat was echter onmogelijk omdat de
Amerikanen dit tegen hielden omdat ze de aanval op de Westwall in de planning hadden. Toen die
aanval de volgende dag vanwege het slechte weer niet doorging, konden de evacuées wel weer
terugkeren als zij dit wensten. Dit deden velen op vrijdag 22 september zij gingen naar huis terug.
De US Engineer Combats met de nummers 172 en 247 die leverden een strategisch staaltje vernuft
zij waren er verantwoordelijk voor om uiteindelijk de Duitse linies op te rollen. Zij behoorden niet
tot de 30e divisie. Hun eigenlijke taak was om in Margraten een oorlogskerkhof aan te leggen,
maar ze kregen op 19 oktober 1944 van het US XIXe Corps de offensieve opdracht om bij
Orsbach, via Bocholtz, de Vorstellung-Westwall over te steken en op de Schneeberg de Duitse
bunkers van de achterkant te veroveren. Bij die gelegenheid moest ook het centrum van Vaals
bevrijd worden. Op 19 oktober werden de genisten in Vaals met gejuich ontvangen. Bocholtz en
Simpelveld waren toen al langer dan een maand bevrijd. Zo zie je maar hoe de verschillen zijn
geweest in zo’n klein gebied. Uiteindelijk werd de slag om Aken op 21 oktober beslist. Bocholtz
heeft de pech gehad net te liggen in de buurt van de wijk in Aken waar het hardst gevochten is en
dat heeft vanuit Vetschau en Orsbach geleid tot de voorgenoemde granaatregen tot op het laatst
toe.
De Staatsgrens was nog tot ver na 1945 gemarkeerd door prikkeldraad en de resten van de
betonnen Siegfriedlinie , de betonnen palen om de oprukkende tanks tegen te houden. De resten
van een verloren oorlog. Zij zijn nog steeds zichtbaar in het landschap en vormen samen een
waarschuwing om nooit meer in te stappen in de waanzin die oorlog heet.
Theo Hoogers
Juni 2019
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Zeitschrift Aachener Geschichtsverein 1954/55
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Bevrijding / Bevrijdingsfeesten / Bevrijdingsoptochten

Spannend was het wel. De landing in Normandië op 6 juni 1944 (D-day) had iedereen doen hopen
dat de oorlog snel afgelopen zou zijn. Een constante stroom van geruchten kwam op gang en het
was niet of de bevrijders zouden komen maar wanneer. Eindelijk begin september begon het erop
te lijken de voorste gelederen naderden de Nederlandse grens.

Inmiddels meer dan 75 jaar geleden. Om niet te vergeten op 16 september verdwenen de laatste
Duitsers via de Pleistraat richting Duitsland en men hoorde hier de juichkreet: “Daar komen de
Amerikanen”, rond 19.00 uur kwam een jeep met 4 verkenners erin aanrijden. zij kwamen via de
Stampstraat binnenrijden met hun Jeeps. Gijs Kallenkoot (een voormalig kermisexploitant) sprong
direct in de eerste jeep. De volgende dag 17 september begon de infanterie pas echt op te rukken.
De Amerikanen werden ontvangen als helden. De boys strooiden met chocolade en sigaretten vaak
ook met kidney, white beans of met tinned beef. We waren bevrijd. Heerlijke tijden met veel
feesten begonnen. De Amerikaanse soldaten bombardeerde een jongetje “ët Lejke” tot mascotte
het kereltje was dag en nacht bij de soldaten en kreeg zelfs een op maat gemaakt uniformpje aan.
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Een soldaatje om te stelen. Hij hield aan deze mascottetijd slechts een slechte gewoonte over net
als de soldaten rookte hij. Zijn hoogtepunt was dat hij in een bommenwerper gezeten in de
bevrijdingsoptocht mocht meedoen. De voetbalclub had hiervoor gezorgd door een vliegtuig te
bouwen voor diezelfde optocht. Zo werd Lejke ook nog vliegenier. Om beter met de Amerikanen
te kunnen communiceren werd er zelfs een boekje gemaakt genaamd “Hello Boy” met de
noodzakelijke Engelse woorden en uitdrukkingen. Minder leuk in het klooster op de Plaar van de
paters werden soldaten behandeld met een oorlogstrauma toen shellshock genoemd. Dit gebeurde
tussen december 19444 en halverwege 1945. Ook in Bocholtz kwam de bevrijding nabij op 16
september al in de morgen werden mensen door een soldaat gewaarschuwd dat de strijd zou
losbarsten en het gib feuer was al snel te horen. Maar ook hier was het voor de Duitsers een
verloren zaak. Ook hier reden de jeeps binnen en de eerste tank een M5 light tank van de fcompany van het 125th sq. Van de red horse cavalery.
Voordat er gedacht werd aan feesten waren er direct na de bevrijding ook nog enkele drama’s
veroorzaakt door granaatinslagen. Verschillende inwoners van Bocholtz en Simpelveld zijn toen
eigenlijk in bevrijd gebied slachtoffer geworden. Ondertussen kregen veel mensen inkwartiering
van soldaten die van hieruit de oorlog weer moesten gaan voeren. De Duitsers waren per slot van
rekening nog lang niet verslagen. Met genoegen kijken de meeste inwoners terug op deze tijd en
niet alleen vanwege datgene wat de bevrijders meebrachten. Het waren aardige jongens die hier
kwamen om even uit te rusten en wat bij te komen van de oorlogshandelingen. Ze wilden het liefst
ontspannen in een soort “carpe diem” stand. Er werd dan ook van alles georganiseerd om het de
jongens naar de zin te maken.

Bevrijdingsfeesten.
De bevrijdingstijd (eind 1944 tot begin1945) was een tijd van feesten voor diegene die door de
Amerikanen werden uitgenodigd. Elke week waren er dansparties voor militairen. Hiervoor
werden de plaatselijke schonen de z.g.n. “girl-friends” uitgenodigd om mee te eten en te feesten
waarna ze snel weer naar huis werden gebracht. Wanneer deze dames terugkeerden hadden ze van
alles bij zich zoals chocola, nylonkousen en sigaretten. In de danszalen speelde men de nieuwe
muziek zoals de boogie-woogie ook foxtrot en tango werden gespeeld. Ook waren er
voorstellingen van toneel en variété gezelschappen die achter de oprukkende soldaten aantrokken.
Het meest bekend was het Willem IV-revuegezelschap .Het gezelschap had deze naam gekregen
omdat prinses Juliana in verwachting was en men dacht eindelijk een prins (dat viel later wel even
anders uit want er kwam weer een prinsesje). Toen de bevrijding kwam had dit gezelschap een
nieuwe act genaamd “droomland”. Om te kunnen spelen moest alles met veel improvisatie
georganiseerd worden, b.v. van oude lakens en stoffen werden de kostuums gemaakt, oude
vlaggen diende voor het maken van de rokjes van jute zakken die gewassen en geverfd werden,
werden de goede stukken gebruikt om broeken en jassen van te maken Van transportband uit de
mijnen werden schoenen gemaakt uit stukken hout de hakjes
Van karton van de chocoladedozen werden de decors gemaakt. Er was een z.g.n knokploeg die
voor het gezelschap uit de zalen in orde maakte. Tijdens de uitvoeringen vooral voor de soldaten
moesten de meisjes wel wennen aan het gejoel en gefluit van de Amerikanen, eerst dachten die
meisjes dat ze werden uitgelachen maar als snel hadden ze door dat dit enthousiasme was. De
Amerikanen reageren nu eenmaal anders. De voorstellingen waren een groot succes. Een ander
voorbeeld was de cabaretgroep 100% amusement. Met als toppers de 3 Melody’s (Hein en Johan
Vaessen en Hans Otten) ook Willie Bonne met zijn accordeon was een topper, jammer dat hij zo
klein was want op het COOGENT (comite ontwikkeling ontspanning geallieerde en nederlandse
troepen)
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Direct na de oorlog werden ook van gebruikte granaathulzen allerlei voorwerpen gemaakt zoals
hierboven te zien is in dit geval een paraplubak.

Bevrijdingsoptochten.
De bevrijdingsoptocht in Bocholtz vond plaats op 9 september 1945, dit was de zondag na de
kermis. De optocht vertrok om 14.00 uur en werd geopend door Hein Heckmans die op de bumper
van een jeep als z.g.n. krijgsgevangene werd rondgereden. In de optocht waren de inwoners van
diverse straten in Bocholtz zeer actief. De bewoners van de Vlengendalerweg beelden de
Volkssturm uit en hadden zelfs een echt kanon bij zich, een PAK-kanon. Dit was afkomstig uit het
Mamalisserbos. De helmen waren geleend van het kerkhof van Oostenrijkse gesneuvelden. De
bewoners van Baneheide beelden de uittocht/evacuatie van de Kerkradenaren uit. De Wiesse
Toemverein beelde Wilhelmina in verrezen glorie uit. Giel Knops uit Vlengendaal had een wagen
met als thema “Zo bloeit een volk”. Holland jubelt een windmolen voor de Amerikaanse
liberators, er waren ook spottend bedoelde onderwerpen zoals een kinderwagen met de tekst:
“Räder rollen für den Sieg, kinderwagen für den nächsten Krieg”. Er was ook een ventwagen die
uitbeelde dat er in de oorlog vers fruit werd aangevoerd voor de Auslanddeutschen.
Op 16 september werd er op het kerkhof een grafmonument onthuld voor Joep Peters die op de
allereerste dag van de inval sneuvelde als militair. Schutterij St. Sebastianus gin voorop in de
kleine stoet naar het kerkhof.
In Simpelveld werd het grootser aangepakt.
In Simpelveld is in 1945 na de oorlog sprake geweest van in verhouding tot het dorp een enorme
bevrijdingsoptocht. Eigenlijk zou je zeggen hoe was dit mogelijk. Meer dan 100 wagens reden in
deze optochten mee en er waren ook nog groepen en z.g.n. “Einzelgängers”. De mogelijkheid om
dit toch te kunnen doen lag in het tijdstip van de optocht. Gewoon een week later dan in andere
plaatsen want die hadden natuurlijk in die tijd ook optochten. Een verder voordeel was dat direct
na de oorlog de buurtverenigingen als paddenstoelen uit de grond schoten en deze ook gingen
wedijveren in het maken van de mooiste wagens voor de optocht en het ophangen van de mooiste
versieringen. Het oranje comité zorgde voor de selectie en koos de mooiste wagens uit. Door het
dorp werden hele netten van groene dennentakken gespannen. Verder moest er gezorgd worden
voor verlichting. De mijn leverde de kabels na bemiddeling maar fittingen direct na de oorlog die
waren er niet. Elektriciens hadden de oplossing zij lasten de lampen direct op de kabels. Eigenlijk
een verboden zaak die de plem opzichter in die tijd dhr. Rikers veel problemen heeft bezorgd. Als
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er ook maar een klein ding misging zat een hele wijk zonder stroom. De Plem stond dus dag en
nacht paraat voor het eventuele. Er was wel wat wrijving tussen Simpelveld en Bocholtz. Het stak
de Bocholzenaren, op gebied van organiseren zeer bekend in de regio, dat zij werden afgetroefd
door Simpelveld. Jaloezie!!! Geen wonder dat men in Bocholtz laatdunkend sprak over alles wat in
Simpelveld gebeurde. Geen wonder, als wij ook overal zouden gaan lenen zouden wij ook zo’n
optocht kunnen maken. Simpelveld heette van toen af aan in Bocholtz het “Et Lieëndurp” De
Simpelveldenaren vonden het maar wat prachtig. Zij hadden het gefikst en wat maakt het nu uit ¾
was zelf gedaan en ¼ was als het toetje bij het eten.
De feestelijkheden zelf strekte zich uit over meerdere dagen. Vrijdag 14 september zaterdag en
zondag 15 en 16 september in 1945. Hetzelfde in 1946 op 13, 14 en 15 september. Het thema:
hulde brengen aan de nagedachtenis aan hen die hun leven hebben gegeven voor de bevrijding en
uiting geven aan de vreugde over de verlossing van ons dorp uit de wurgende greep van de vijand.
Het volk kan zich nu langzaam uitwerken uit de chaos van de oorlog. Eenheid onder de bevolking
geen wanklanken feesten is het devies..
Hoe zag het programma eruit:
-Vrijdag 14 september;
om 20.30 Vreugdevuur op de huls door “Jong Nederland”
-Zaterdag 15 september;
14.00 uur Optocht schooljeugd door het dorp, met versierde fiets of poppenwagen of step.
15.00 uur Spelen en wedstrijden voor kinderen op de speelplaatsen van de jongens en de
meisjesschool.
15.30 uur Tractatie der kinderen, daartoe in staat gesteld door de grossiers, winkeliers en boeren
uit het dorp.
18.00 uur Taptoe
-Zondag 16 september
5.30 uur reveille.
10.00 uur Plechtige hoogmis gevolgd door Herdenkingsplechtigheid op het kerkhof met als slot
een algemene bloemenhulde door de inwoners.
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14.30 uur Opstellen van de stoet aan de Stampstraat nr. 1
Volgorde optocht en deelnemende praalwagens, groepen en verenigingen.
TIJDENS
DE
BEZETTING
1
Landelijke rijvereniging
2
toneelvereniging
wagen
Terugkeer van Willem van Oranje
1813
3
Huls
wagen
Grebbeberg
4
Huls
wagen
Snelboot
5
Huls
wagen
Kamp van Dachau
6
Huls
wagen
Elf provincies
7
Huls
wagen
Victorie
8
Huls
wagen
Fanfare muziekwagen
9
Schiffelderstraat
groep
Vijfde colonne
10 Turnclub
wagen
Hij lacht, hij werkt in Duitsland
11 Duivenverenigingen
wagen
Ook wij waren ondergedoken
12 Boerinnenbond
wagen
Spinnen
13 Schiffelderstraat
groep
Mussert en zijn tante
14 gaas
wagen
Schuilkelder
15 Vv simpelveld
wagen
Bombardement op Duitsland
16 Vv simpelveld
17 Jonge boeren
wagen
Nederland voedt zichzelf
18 Schiffelderstraat
groep
Seijss Inquart en consorten
19 Pluimvee/konijnenvereniging
wagen
Vleesvoorziening
20 Jonkheid stampstraat
wagen
Vlees zonder bon
21 Irmstraat
wagen
Radiowacht
22 Bossenhuizen
wagen
Bossenhuizen helpt zichzelf
23 Molsberg
wagen
Terugtocht der duitsers
24 Turnclub
wagen
Volkssturm
NA DE
BEZETTING
25 Nieuwe weg
wagen
Terechtstelling der NSB-ers
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26
27
28
29
30
31

Rode put
Kasteleinbond
Simpelvelds mannenkoor
Werkliedenvereniging/mijnwerkersbond
Stampstraat
Stationsstraat

wagen
wagen

Bron van de rode put
Ook wij komen weer terug

wagen
wagen
wagen
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Irmstraat

groep

33
34

Rode put
Illegale werkers

wagen
wagen

35
36
37
38
39
40
41
42

Schiffelderstraat
Gemeentebestuur
Erecomite
Oranjecomite
Harmonie st. cecilia
Vv rode put
uvv
Irmstraat

wagen

Opbouw van ons land
Voor god koningin en vaderland
Locomotief ter ere van verzet der
spoorwegmensen
Verenigde volken in
Nationaleklederdracht
Trouw aan het vaderland
Bouwt voort aan het werk van hen
die vielen
Onbekende soldaat

43
44
45
46
47
48
49

Jong nederland
Revuegezelschap willem 4/vv willem 4
Stampstraat
Eerw. paters
Vinkenvereniging
Boerenbond
Bijenbond

50
51
52

Jonkheid oranje comite
z.l. rijvereniging
Eerw. zusters

wagen
wagen
wagen

V van victorie
repatrieeringsdienst
Aankomst van de prinsesjes op
soesdijk

wagen
wagen
wagen

Ons indie
Vrede op aarde
Damianus stichting

wagen
wagen
wagen

Windmolen
Samenwerking van volk en
koningin
Koninklijke familie

wagen

vredeskoning

Foto’s van de optocht binnenkort te zien op de website van de Bongard
15.30 uur optocht
Route: Stampstraat, Panneslagerstraat, Irmstraat, Bulkemsplantsoen, St-Nicolaasberg,
Stationssraat, Nieuwe Gaasstraat, Vroenhofstraat, Kloosterstraat, tuin eerw. Zusters, Kloosterstraat
Dorpstraat, Markt.
Ontbinding.
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Locomotief ter ere van het spoorwegverzet vrede op aarde
17.30 uur concert fanfare eendracht
1800 uur tot 18.30 uur zangnummers door Simpelvelds mannenkoor
18.30uur tot 19.00 uur concert harmonie st. Cecilia
19.00 uur tot 19.30 uur acrobatiek turnvereniging
Bovenstaande activiteiten op het marktplein
21.00 uur tot 22.30 uur optreden van het bekende krotjong en Hawai orkest “Excelsior” op het
oranjeplein. Voor de jeugd op zaterdag en zondag n.m. kermisvermakelijkheden op het marktplein.
Zaterdag en zondag en maandag DANSEN in diverse lokaliteiten en op een tweetal dansvloeren in
de buitenlucht (entree in de zalen fl.0,25)

vijfde collone, de eerste spionnen snelboot
De optocht en de feestelijkheden waren een doorslaand succes.
In 1946, 1948 en in 1954(10 jaar na de bevrijding) werden ook nog van deze optochten gehouden.
In 1949 Waren er herdenkingsfeesten.
In 1946 werkt men verder aan een optocht volgens het model van 1945. Ook nu weer een
doorslaand succes zij het dat de grootsheid van de optocht van 1945 niet werd bereikt. Ook hier
weer activiteiten voor de jeugd en activiteiten in de danszalen.
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Het programma begon op vrijdag 13 september met om 8 uur in de avond een groot vreugdevuur.
Op zaterdag 14 september was er in de middag een kinderoptocht en een oranjewedloop voor
mannen boven de 16 jaar om 6 uur begon het feestconcert m.m.v Harmonie St Cecilia, optreden
turnvereniging, mannenkoor St. David en concert van Fanfare eendracht Huls. Op zondag 15
september was er een plechtige hoogmis, daarna een muzikale rondgang en er waren overal
attracties. Om 7 uur was er dan de grote optocht.
Volgorde en deelnemers:
1. Landelijke rijvereniging
2. Toneelvereniging “Ons Toneel”
3. Jonge boeren
4. Werkliedenvereniging en mijnwerkersbond
5. Harmonie St. Cecilia
6. Buurtvereniging stationsstraat
7. Illegale werkers
8. Kegelclub
9. Duivenvereniging
10. Buurtvereniging Irmstraat, Nieuwe Gaasstraat
11. Turnvereniging
12. Buurtvereniging Pleistraat
13. Vv Willem 4 en revuegezelschap
14. Mannenkoor St David
15. Gemeentebestuur
16. Ere comite
17. Oranjecomite
19. Buurtvereniging Dorpstraat
20. Radiumridders
21. Buurtvereniging Huls
22. Fanfare Eendracht Huls
23. Vv Huls
24. Buurtvereniging Schiffelderstraat
25. Boerinnenbond
26. Buurtvereniging Rode Put
27. Buurtvereniging om het kruis.
De route liep als volgt: Stampstraat, Panneslagerstraat, Irmstraat, Bulkemsplantsoen,
St. Nicolaasberg, Stationstraat, Nieuwe Gaasstraat, Raadhuisstraat, om Oranjeplein,
Kloosterstraat, Vroenhofstraat, Kerkstraat, Dorpstraat, Markt(ontbinding).
De dag werd afgesloten om 21.00 uur met een groot vuurwerk in de Hulsberg.
In 1948 werd op zaterdag ingezet het jubileum en kroningsfeest. Dit werd op plechtige wijze
gedaan met de onthulling van een monument voor de gevallenen in de avonduren was er een
concert op het marktplein mmv fanfare Eendracht van de Huls, mannenkoor David en harmonie st.
Cecilia. Er werd ook een feestlied gezongen en gespeeld: Zoë is Zumpelveld. (tekst Jacq van der
Heijden melodie Jan van de Weijer.) De melodie werd bewerkt voor orkest door Jos Weijers uit
Bocholtz. Na de uitvoering was er een Bengaals vuur. Omdat men het niet gepast vond om op een
herdenkingsmoment te feesten had men voor de bevolking Simpelveld veranderd in een lichtjes
tuin. Overal hing feestverlichting en de inwoners konden dit gaan bekijken. Als slot van de dag
heeft het college van B&W samen met St Cecilia een rondgang gemaakt door het dorp. Bij de
onthulling van het monument werd het Wilhelmus gespeeld en werden bloemen gelegd.
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Mej. Scheepers heeft een gedicht voorgedragen en de fanfare Eendracht heeft tot slot het Limburgs
volkslied gespeeld.
Tezamen met deze onthulling viel eigenlijk ook nog de troonswisseling. Juliana werd onze nieuwe
koningin en Wilhelmina deed na 50 jaar afstand van de troon.
In 1949 had men het bevrijdingsfeest iets anders ingericht. De optocht zoals in 1945 en 1946 was
niet meer. Op 17 september en 18 september was er een bevrijdings- en herinneringsprogramma.
Op 17 september begon men met kamerschieten, daarna kinderspelen in de namiddag een
oranjedorpsloop en autopedwedstrijden om 20.00 uur was er een vreugdevuur en een muzikale
rondgang door het dorp. Op zondag werd er wederom begonnen met kamerschieten daarna een
plechtige hoogmis vervolgens de kinderoptocht en de fakkeloptocht verder waren er in diverse
cafés muziek en bal.
De laatste grote bevrijdingsoptocht was die van 1954. De oorlog was 10 jaar voorbij men stond stil
in gedachtenis aan de bevrijding en met een optocht weer vanuit de buurtverenigingen werd deze
herdacht.
N.B. Er zijn meer dan 70 foto’s van de optocht in 1945 in ons bezit. Indien u belangstelling heeft
kunt u die komen bekijken in ons archief op donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Bronnen:
Programmaboekjes bevrijdingsfeesten.
J.Bonten, L. Franzen, Oorlogsjournaal
Fotoarchief “de Bongard”
1985, herdenkingsboek Bocholtz
Diverse artikelen Limburgs Dagblad
L. de Jong Wereldoorlog 2 (dl 11, 12, 13)
Door: Theo Hoogers febr. 2020
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Inventaris beschikbaar van het heemkundig
archief van Math Horbach
Door: Donné Jaegers
Math Horbach
Math Horbach overleed op woensdag 22 juni
2005. Hij was vele jaren bestuurslid van
Heemkundevereniging Simpelveld-Bocholtz
De Bongard. Als kundig penningmeester
beheerde hij jarenlang de verenigingskas,
risico mijdend in begrotingen of afkeurend
oordelen over plannen tot het uitgeven van
luxe uitgevoerde boeken.

Werkplan inventarisatie
Met instemming van de familie Horbach en
de vereniging heb ik inventarisatie en
beschrijving van dit archief op me genomen
en eind augustus 2019 een begin met die
werkzaamheden gemaakt. Na een eerste
inventarisatie heb ik de vereniging het
volgende werkplan voorgelegd:
inventariseren, vervolgens beschrijven en
tenslotte inbrengen van al die informatie in
een databank met een aparte bijlage voor
digitale kopie van originele documenten. Die
databank en de bijlage zou dan voor iedere
belangstellende na publikatie te raadplegen
zijn via de site van de vereniging. De beperkt
beschikbare serverruimte van de vereniging
was reden af te zien van die bijlage. Dat heeft
tot gevolg, dat ook voor inzage van die
stukken een bezoek aan het
verenigingsarchief op de Boor noodzakelijk
is. Afspraken voor inzage van het archief
kunnen gemaakt worden via de secretaris van
de vereniging.

En hoewel van huis uit geen historicus of
beroepsgenealoog, en dus autodidact, was
Math Horbach binnen de vereniging
jarenlang de onbetwiste leider van de Sectie
Genealogie en vraagbaak voor de
amateurgenealoog of -heemkundige. De vele
publicitaire werkzaamheden en de daarbij
behorend bijna niet te stuiten drang naar
documentatie, is bij velen bekend. Ook zijn
bijzondere belangstelling naar en kennis van
de adellijke families van hoeve Overhuizen
en van bewoners van vele andere markante
gebouwen in Bocholtz en Simpelveld, was
alom bekend. En natuurlijk mochten
geschiedenis en bewoners van de boerderij
Vier Morgen in Bocholtzerbroek zich in zijn
meest grote belangstelling verheugen.

Voor het overige werd mijn werkplan
aanvaard. Voor de indeling van dit archief
heb ik me uiteindelijk laten leiden door de
onderwerpen, die Math Horbach het meest
aan het hart gelegen hebben. Alles wat
betrekking heeft op het Memorieboek van
pastoor Dydden, komt dan onbetwist op de
eerste plaats, gevolgd door zijn publicaties of
ontwerpen daarvan. Onvermijdelijk bleek in
de loop van de inventarisatie ook de opname
van een onderdeel met stukken waarvan de
samenhang met de andere onderwerpen (nog)
niet duidelijk was.

Zijn archief
Van al die activiteiten getuigt ook zijn
heemkundige heemkundig archief. Dat
archief is na zijn overlijden op enig moment
door de familie ontdaan van strikt
persoonlijke stukken. In de loop van 2017 is
het tenslotte in een aantal verhuisdozen
aangeboden aan de vereniging. Die heeft het
archief in grote dank aanvaard en in die
dozen in afwachting van inventarisatie en
beschrijving van alle stukken opgeborgen in
haar verenigingsarchief Op de Boor te
Bocholtz.

Omdat grote delen van het archief niet
samenhangend geordend waren, zijn die
stukken niet chronologisch geïnventariseerd
en maar summier beschreven. Stukken, die in
25

15. Stukken betreffende Overhuizen
16. Stukken betreffende Simpelveld en
Bocholtz in het algemeen
17. Stukken waar de samenhang met een
publicatie (nog) niet van blijkt

beginsel voor vernietiging in aanmerking
komen zoals veel dubbele
(verenigings)stukken, zijn niet vernietigd,
maar niet of slechts in grote lijnen of met een
enkel trefwoord beschreven, ontleend aan
inhoud van het stuk. Er is geen enkel stuk
vernietigd. Wel zijn paperclips op stukken,
snelhechters of plasticmappen van stukken
verwijderd. Gebleken is dat plasticmappen de
teksten van de daarin opgeborgen stukken al
op meerdere manieren hadden aangetast. Alle
stukken zijn in een omslagmap en
afzonderlijk, maar wel doorlopend,
genummerd in archiefdozen opgeborgen. Op
elke omslagmap staat een uniek nummer en
de indeling waartoe het stuk behoort. De hele
inventaris is op de gebruikelijke manier
digitaal doorzoekbaar.Derden kunnen de
inventaris en archiefbescheiden raadplegen,
want die zijn in principe openbaar.
Onderdelen kunnen echter als gevolg van de
Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) uitgezonderd worden van
openbaarheid.

Een paar details
Achter deze indeling gaan interessante en
historisch belangrijke stukken schuil.
Wat dacht u bijvoorbeeld van de originele
tekst van het z.g. Dyddenboek, zoals die door
Math Horbach (samen met L. Harzon) nog
voor het overlijden van Math werd
afgeleverd?
Is uw familienaam soms Otten, dan vindt u in
dit archief de stamboom vanaf 1802-1931; en
wie Didden heet kan een inwonerslijst uit
1664 bekijken van mensen met die naam.
Wat dacht u van een complete stamboom van
Lerschen/Leerssen over de periode 17191989?
Heet u Franssen dan kunt u een complete
genealogie bekijken vanaf 1752 van het
echtpaar Leonardus Franssen-Sophia van den
Eschen en misschien een voor een verre
voorvader vinden.

De inventaris
Uiteindelijk heb ik voor de volgende Indeling
van het heemkundig archief van Math
Horbach gekozen:
1. Inleiding
Inventaris van de heemkundige
nalatenschap van M.J. Horbach
2. Stukken betreffende Dyddenboeken
3. Stukken van bijzondere aard
4. Stukken betreffende publicaties door
Horbach
5. Stukken betreffende Franssen
6. Stukken betreffende van Wersch
7. Stukken betreffende De Bongard en
van Rochow/ Rochau
8. Stukken betreffende Hermans
9. Stukken betreffende Alden Biesen
10. Stukken betreffende parochieboek 800
jaar St.-Remigius
11. Stukken betreffende Bocholtzstichting
12. Stukken betreffende Publications
13. Stukken betreffende vereniging De
Bongard
14. Stukken betreffende Limburgs
Landschap

Komt de naam Agricola ook u bekend voor?
Math Horbach beschikte over een complete
en getekende Genealogie van en door Sjeng
Schrijvers van Bosschenhuizen (vanaf 21 juni
1760 tot 19 augustus 1981), die hij bewaarde
en u dus nu kunt inzien Genoeg namen
genoemd. Zoek zelf op uw familienaam in de
inventaris en laat u verrassen.
De fascinatie van wijlen meester H. van
Wersch voor het verschijnsel Bokkerijders, is
te zien in de vele stukken in onderdeel 6.
Math Horbach heeft gelukkig ook bewaard
een klein formaat schoolschriftje van 16
pagina’s in het handschrift van de meester
met het opschrift De Bokkerijders in verband
met Simpelveld.
En dan tenslotte nog een ander kleinood, wel
in kopie, maar toch: Cataloog van zielen en
communicanten te Simpelveld anno 1783 plus
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een getypte versie van 138 van de in totaal
217 vermeldingen, per straat van elk deel van
het dorp met zijn gehuchten.
Ik hoop dat u bent nieuwsgierig geworden
bent en zelf op onderzoek uitgaat in de
inventaris. Begin eens met uw familienaam
of de naam van dat deel van Bocholtz of
Simpelveld waar u woont of geboren bent.
Dank aan…
De eerste die ik graag dank, kan ik helaas
alleen maar postuum bedanken:
Math Horbach.
Voor haar hulp en adviezen bij de
totstandkoming van de inventaris, de vorm
van de databank en de controle op de
ordening van de stukken, dank ik
uitdrukkelijk Marike Jaegers te Nijmegen.
Drs. Luc Wolters te Simpelveld behoedde me
voor misstappen bij de indeling van de vele
beschreven stukken in de inventaris en
voorzag me ook nog van informatie over de
heemkundige onderwerpen, die Math
Horbach het meest na aan het hart lagen.
De familie Horbach dank ik tenslotte voor
hun bereidheid dit heemkundig deel van de
nalatenschap van Math Horbach aan de
Heemkundevereniging De Bongard af te
staan. Ik dank de familie ook voor de
instemming het archief na inventarisatie en
de beschrijving te mogen digitaliseren en
daarmee ook voor anderen toegankelijk te
maken.
Vanaf midden november 2019 is de
inventaris in te zien op de website van de
vereniging en daarmee is dit overzicht van
het nagelaten heemkundig werk van Math
Horbach wereldwijd beschikbaar geworden.
Wie de beschreven stukken wil inzien, kan
daarvoor een afspraak maken via de
secretaris van De Bongard. Alle
noodzakelijke gegevens staan op de site van
deze heemkundevereniging.
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Pastoriestraat 1, 1a, 3
Door: Philippe van Wersch
Onderwijzer en amateurhistoricus Huub van Wersch uit
Simpelveld schreef veel artikelen voor het heemkundig
tijdschrift De Bongard. In het decembernummer van 2000
schreef hij een artikel over het kosterhuis dat aan de
Pastoriestraat 3 (voorheen Kerkstraat 3) staat.

Zicht op Pastoriestraat 3
Wanneer je dit pand bekijkt zie je
tussen lunchroom Het Pastorieke en
het witte huis een inrit die op een
huis uitkomt. Op deze plek stond een
van de ouderlijke huizen van diverse
Simpelveldse Stamgenoten. Het huis
beschikte over een enorme tuin op
de hoek van de Dorpstraat en de
Pastoriestraat. Doordat het gezin
groeide werd het huis te klein en in
1834 werd het tegenwoordige witte
huis direct aan de straat gebouwd.
In november 1815 kocht Steven van
Wersch het achterste huis, nu
nummer 3, van de familie
Sistermans. Tevens kocht hij er later
meer grond bij, zoals de
kadasterkaart laat zien (met rood
omlijnd). Steven was de oudste
zoon van Jan Theodoor van Wersch,
die tot en met september 1813
burgemeester van Simpelveld was en in oktober 1813 opgevolgd werd door Joseph Daniels.
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Theodoor ondertekende alle aktes met Von Wesch, terwijl zoon Steven altijd tekende met J.E. van
Wersch. Het was immers de Franse tijd waardoor de namen ook verfranst werd. Jan Stephanus
werd daarom Jean Etienne met de roepnaam Steven.
Zijn ouders woonden rond 1780 aan de Irmstraat waar Steven geboren werd.
In 1797 bouwden zij het huis Op gen Trepkes schuin tegenover hun huis aan de Irmstraat.
In 1809 trouwde Steven met Maria Josephina Lauvenberg. Het echtpaar huurde ruimte bij de
weduwe Sistermans aan de (nu) Pastoriestraat 3. Dit huis werd al in 1783 vermeld, schreef Huub
van Wersch. Het huis dat er nu staat is volgens het Kadaster uit 1900.
De weduwe overleed in 1813 waarna Steven het huis in 1815 van de erfgenamen kocht.
Zij kregen tien kinderen die allemaal in dit huisje werden geboren. De eerste in 1809 en de laatste
in 1830. Hun eerste en tweede kind overleden jong. De tweeling die in 1821 werd geboren werd
ook niet oud. Zij overleden enkele maanden na elkaar in 1823. In 1830 woonden hier dus zes
kinderen, allemaal jongens, met hun ouders.
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Ouderlijk huis, inmiddels vervangen door nieuwbouw.
Steven had diverse beroepen. In 1810 was hij distillateur, in 1812, tabaksverkoper, in 1815
herbergier, in 1821 winkelier, in 1824 had hij als bijberoep: bijschatter,
Hij bleef tot 1834 winkelier waarin hij landbouwer als beroep opgaf. In 1846 werd hij gekozen tot
raadslid.
Vanwege het grote gezin en het kleine huis bouwde Steven in 1834 een nieuw huis in een stuk van
de tuin. Deze tuin was groot genoeg. Het witte huis aan de Pastoriestraat laat in de muurankers
zien wanneer het gebouwd werd. Helaas overleed zijn vrouw, 48 jaar jong, al in 1835 waardoor er
in het huis nu alleen maar mannen woonden. Steven overleed in 1838, 56 jaar oud.
Van de zes jongens trouwde er maar een. Bij de volkstelling van 1840-1850 woonden er in huis
nummer 117 Petrus Josephus Van Wersch als hoofdbewoner. Hij was 34 jaar, en zijn broers Jan
Joseph Hubert, 31, in 1847 getrouwd met Anna Maria Lumeij 30 jaar, Jan Jacob Hubert 25,
Lodewijk Hubert 22, Jan Cornelis Hubert 19 jaar en Anna Maria Lumeij 30 jaar. Jacob 1 jaar,
Maria Elisabeth 0 jaar, kinderen van Jan Joseph en Anna Maria, en dienstmeid Maria Gertrud
Vaessen, 16 jaar, waardoor er dus zes mannen en drie vrouwen hier woonden. Hun oudste broer
woonde niet hier, die was inmiddels kapelaan in Heerlen.
Bij de volkstelling van 1850-1860 woonden de vijf broers en nog met hun schoonzus en acht
neefjes en nichten, veertien man totaal. Maria Gertrud Vaessen verhuisde in 1856 naar Aken.
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Doordat Jan Joseph Hubert getrouwd was, was hij de hoofdbewoner van het huis. Hij was koster
en herbergier, ambtenaar van de Burgerlijke Stand en tussen 1838 en 1876 lid van de
gemeenteraad.
Wanneer de laatste Van Wersch hier woonde is niet meer te achterhalen.
De weduwe Lumeij overleed in 1899. Schoonzoon Max van Wersch was ondertussen
gemeenteontvanger geworden. Hij trouwde in 1892 en het eerste kind werd in 1893 geboren. Max
besloot grond te kopen en een huis te bouwen. Dat werd het huis aan de Pastoriestraat 9. Zijn
vader bezat immers al een groot deel van dat perceel, alleen het deel aan de straatkant nog niet.
Verschillende mensen woonden daarna op nummer 1, 1a en 3. Om een paar ter noemen:
In 1937 werd op nummer 3 Jacques van Boom geboren die bekend werd als hoogleraar biochemie
aan de universiteit van Leiden. Hij leverde een grote bijdrage aan het DNA onderzoek en de
biochemie van de suikersynthese bij planten. Aan het huis Pastoriestraat 1 en 1a werd in 2012 een
plaquette bevestigd die professor-doctor Van Boom in herinnering brengt.
In 1952 woonde de familie Winthagen op nummer 3. Het huis was rond 1974 verlaten en
onbewoonbaar verklaard.
In de tuinen van Steven van Wersch, op de hoek Dorpstraat en Pastoriestraat werden verschillende
huizen gebouwd. Op de hoek kwam in 1930 een huis met tegenwoordig de nummers Dorpstraat 2,
2a en 4.
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Trümmerfrauen
Door: Door: Theo Hoogers dec. 2019

Monument Trümmerfrau (1955) in Berlijn van Katharina Szelinski-Singer
Na de verwoestende bombardementen en beschietingen van de Duitse steden in de Tweede
Wereldoorlog werden vrouwen ingezet om de nog bruikbare materialen in het resterende puin te
scheiden van de onbruikbare resten deze vrouwen werden Trümmerfrauen genoemd.

.
Zij kwamen direct na de oorlog in beeld omdat destijds de mannen aan het front waren en nog niet
direct konden terugkeren of omdat de mannen krijgsgevangen waren genomen of in het ergste
geval waren omgekomen. Na de oorlog was Duitsland tot een vrouwenland geworden; 5,3 mlj
soldaten gedood 11mlj krijgsgevangen. Niemand wist in die tijd waar de mannen precies waren.
De mannen die nog thuis waren, waren meestal oud, ziek of gewond geraakt in de oorlog.
Vrouwen hebben dit zware werk uitgevoerd. Het werk bestond vooral uit het schoonbikken van
bakstenen.
Deze stenen konden dan weer gebruikt worden men moet namelijk weten dat een kwart van de
Duitse woningvoorraad was vernietigd gedurende de oorlog die dan weer in de wederopbouw
gebruikt konden worden. De vrouwen moeten met de meest eenvoudige gereedschappen werken
met emmers met spaden schoffels en zelfs met de blote handen. Er waren nauwelijks machines of
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andere hulpmiddelen. Daarom duurden de werkzaamheden lang. De vrouwen begonnen met het
vrijmaken van de straten zodat b.v. vrachtwagens konden rijden. Daarna werd het puin van de
gebouwen geruimd. De geallieerden beloonden de Trümmerfrauen met een maaltijd of een kleine
bijdrage. Maar het beeld dat wij van de Trümmerfrauen hebben is slechts een deel van de
waarheid. Het beeld dat deze vouwen slechts met blote handen en een weinig gereedschap het puin
hebben weggeruimd, Muurresten en balken werden uit de ingestorte huizen gedragen en op karren
geladen die dan met menskracht werden vervoerd.
Volgens Essener Historika Leonie Treber klopt het niet net zoals het beeld dat het vrijwillige
arbeid betrof door vrouwen van wie de man gevallen was of krijgsgevangen. Vaak waren er
professionele firma’s met technische apparatuur en machines met vakpersoneel bij het opruimen
aanwezig. Uit talrijke documenten blijkt dat veel van de vrouwen ex-nazimedewerksters waren die
door de geallieerden gedwongen werden te werken evenals NSDAP medewerkers en
concentratiekamp personeel. Echter als we kijken naar de resultaten van al het werk moet gezegd
worden dat de vrouwen maar erg weinig weggehaald hebben. Technisch was het niet mogelijk dat
de vrouwen zoveel hadden weggesleept. Het was onmogelijk geweest om dit alleen met emmers
en een schep weg te krijgen. Het was een mythe die ontstaan is en is geen realiteit. Zoals gezegd
het meeste werk is gedaan door machines en vrachtwagens en vele vrouwen werden gedwongen.
Om nog strikter te zijn, de Amerikaanse en Franse militaire bevelhebbers in hun zone wezen dit
soort arbeid door vrouwen af en in de Britse zone waren maar heel weinig vrouwen 0,3% van de
vrouwelijke bevolking aan het werk. In de Russische zone met name in Berlijn waren wel
duizenden vrouwen aan het werk, dit past ook in de socialistische filosofie dat mannen en vrouwen
gelijk zijn dus ook in de arbeid. Bovendien werden velen gedwongen door honger te gaan werken
omdat ze dan een rantsoen kregen. Ook heeft men in deze zone lang gesteund op de
Trümmerfrauen, ze werden zelf als ideaal en prototype van de gelijkwaardige vrouw neergezet in
de propaganda. Een massafenomeen was het ook niet in Berlijn zo’n 60000 vrouwen deden mee
dat is ongeveer 5 % van de vrouwelijke bevolking.
De leeftijd van de Trümmerfrauen lag tussen de 15 en 50 jaar Ze leverden daarmee een eerste
belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Duitsland. Deze vrouwen waren wel gehard in de
schuilkelders en gewend om voor zichzelf te zorgen, ze hadden hongergeleden en waren overal
voor te vinden er was bovendien door de oorlog ook nog een vrouwenoverschot zelfs. Nog ver na
de oorlog. Logisch dat men de vrouwen nodig had voor het uit te voeren werk. Voor hun werk
werden deze vrouwen later vooral geëerd met monumenten, die in een aantal Duitse steden nog
herinneren aan hun noeste arbeid.

Op 10 juli 1946 werd door de geallieerden een wet gemaakt dat vrouwen vanaf 14 jaar toestond
om opruimwerkzaamheden te verrichten, dit omdat er te weinig mannen voorhanden waren. Voor
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deze harde arbeid kregen de vrouwen een uurloon van 70 Pfennig erg weinig ook na de oorlog.
Het rantsoen bestonden uit 400 gr vet per maand verder kregen ze per dag 1000 gr vlees en een
halve kilo brood waarmee ze veelal een gezin met kinderen moesten onderhouden. Kijken we naar
ondernemers die de opdrachten kregen om de puinhopen te verwijderen dan zie we dat deze de
“Trümmerfrauen”in de boeken als bauhilfsarbeiterin of trümmerarbeiterin opnemen. Zij moesten
de overgebleven nog staande muren met de hak of met hamers afbreken. Hier kwamen er zelden of
nooit technische gereedschappen aan te pas. Als de muren waren afgebroken moesten de stenen
worden schoongemaakt voor hergebruik in nieuw te bouwen objecten. Deze stenen werden dan
met de hand via een doorgeefsysteem naar de straat gebracht en op paletten opgestapeld en van de
laatste resten cement bevrijd. Het opstapelen gebeurde zeer ordelijk vlak met 16 stenen (4X4) 12
lagen op elkaar en bovenop een laag met 8 stuks dus precies 200 stenen. Verder haalde men nog
balken, ijzeren leggers, wasbakken, toiletpotten, buizen uit de puinhopen voor hergebruik. De
vrouwen wierpen dit op allerlei karren en vrachtwagens. Resten die overbleven werden
kleingeslagen en gebruikt om bomkraters e.d. op te vullen

AKEN
Voor de achtste verjaardag van de onthulling van een gedenkplaat ter ere van de puinvrouwen in
Aken, was er een herdenkingsdienst in de Katschhof. Het paneel is omsloten door de galerij van
het stadhuis met uitzicht op de kathedraal. Dort heißt es: „In Erinnerung an alle Aachener Frauen,
die während des Krieges das Überleben der Menschen in unserer Stadt absicherten und nach Ende
des Krieges dafür sorgten, Aachen wieder bewohnbar zu machen.” Überwiegend nahmen
Seniorinnen und Senioren an der Gedenkfeier teil.” Er staat: "Ter nagedachtenis aan alle vrouwen
van Aken, die het overleven van de mensen in onze stad tijdens de oorlog hebben gewaarborgd en
na het einde van de oorlog Aken weer bewoonbaar hebben gemaakt." Voor het grootste deel
namen senioren deel aan de herdenking. De initiatiefnemer van het paneel, de voormalige SPDraadslid Josef-Theo Vonderweiden, zei dat ze deze vrouwen wilden eren als "heldinnen".
Burgemeester Jürgen Linden benadrukte dat de huidige
aantrekkelijkheid van de stad en de aanwezigheid van historische
gebouwen te wijten waren aan de verdiensten van de puinvrouwen.

Gedenkstein am Katschhof auf der Rückseite des Aachener Rathauses
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"Het waren vooral vrouwen die deze funderingen met hun handen bouwden", beschreef Linden de
prestaties van de puinvrouwen na het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Na de zware bombardementen op Aken en het einde van de gevechten hadden ze ervoor gezorgd
dat Aken opnieuw was opgebouwd. Hun inzet is ook een herinnering en een oproep: "Laten we
dergelijke tijden nooit meer meemaken", zei Linden in het licht van de toegenomen activiteiten
van neonazi's.
Vonderweiden herinnerde aan het moeizame leven van vrouwen tijdens en na de oorlog. De
mannen waren vooraan geweest, gevallen of gevangengezet, de vrouwen moesten alleen
doorkomen met hun kinderen, "ze moesten het voortbestaan van het gezin en hun eigen leven
veiligstellen. Na de oorlog hebben ze onze steden weer bewoonbaar gemaakt. "
Of de letterlijke herinnering van: Trümmerfrau Elisabeth Stock (83)
„schaufelten sich überwiegend die Frauen durch die Trümmerberge von Aachens völlig zerstörtem
Zentrum; für eine Suppe von den Amerikanern wurde den ganzen Tag Steine geklopft und
geschleppt, selbst die Spitzhacke gehörte zu unserem Rüstzeug, […] wohl auch deshalb hat man
den Aachener Trümmerfrauen an der Rückseite des Rathauses eine Gedenktafel gesetzt“
Zelfs burgemeester Hilde Scheidt waarschuwde tegen de achtergrond van neonazistische
activiteiten en in het gezicht van oorlogen over de hele wereld, moet men "alles doen om ervoor te
zorgen dat er nooit meer iets gebeurt".
De voorzitter van de SPD en parlementslid Karl Schultheis brachten ook hulde aan het
wederopbouwwerk van de puinvrouwen. Hij herinnerde aan de tegenstrijdigheden van die jaren:
terwijl de vrouwen worstelden, had hij de puinbergen gebruikt als een kind met vrienden als
"avonturenspeelplaatsen".
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De mythe.
Op het einde van de 40er jaren zijn de Trümmerfrauen nauwelijks nog in de steden en dorpen te
zien vanaf dat moment wordt het verschijnsel Trümmerfrau langzamerhand tot een mythe die net
als het Wirtschaftswunder tot een van de legenden van de koude oorlog gaat behoren. In de
daaropvolgende tientallen jaren wordt de toon van deze legende steeds meer omarmd. Juist ook
door de koude oorlog en de tweedeling van Duitsland en de verschillende ideologieën worden de
vrouwenrollen o.a. geglorificeerd. In het westen mag in de 50er jaren niets meer aan de oorlog
herinneren. Het Marshall plan moet Europa er weer bovenop brengen. Trümmerfrauen mogen er
niet meer zijn sterker nog zij zouden een bedreiging vormen voor het instituut familie waarin de
traditionele rolverdeling nog heerst dus… geen werkende vrouw. De man gaat naar het werk en de
vrouw blijft thuis en zorgt voor het huishouden.
In de DDR werd de Trümmerfrau onderdeel van de herinneringscultuur, zij gold als voorbeeld
voor vrouwen in mannenberoepen en als voorbeeld van de gelijkstelling tussen man en vrouw.
In West-Duitsland duurde het lang voordat de mythe populair wordt. Pas in 1980 bij debatten in
West Duitsland over de pensioenen werd deze generatie van vrouwen erbij gehaald en wordt hun
het recht op pensioen toebedeeld. In 1987 krijgen ze een klein pensioen en een kleine materiele
erkenning.
De aanpaksters van na wo2 die zonder te klagen de handen uit de mouwen staken en meehielpen
Duitsland weer op te bouwen hebben uiteindelijk hun plek in de gemeenschappelijke herinnering
gekregen als vechtsters, zelfbewust en zelfs vrolijk aan het werk voor Duitsland. De Trümmerfrau
werd zo ook een symbool voor de gelijkschakeling tussen man en vrouw, een radicale ruil tussen
de geslachtskenmerken en rolverdeling. Maar let wel de praktijk was veel hardnekkiger de
zelfstandigheid was voorbij toen de mannen weer terugkwamen van het front of
krijgsgevangenschap. Zij eisten hun rol weer op en namen de banen van de vrouwen weg,
voorwaar nog weinig zicht op emancipatie. De vrouwen lieten zich echter niet meer kisten ze
waren ook mentaal sterk geworden door de oorlog er kwam een vrouwenbeweging met als
grootste succes Artikel 3, Absatz 2 in 1949 waarin staat mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en
hebben dezelfde rechten.
Tot slot
De prestaties van de Trümmerfrauen werden in de DDR gevierd met gedenktekens en
tentoonstellingen, veel vrouwen kregen ook een medaille als blijk van dank. Ook kregen zij de titel
AKTIVIST der ersten STUNDE
In de BRD was een van de eerste tekenen van waardering het slaan van een 50 penning muntstuk,
bij het invoeren van de Deutsche Mark in 1949. Het laat zien een vrouw die een eik plant en is een
waardering voor de vrouwen die op het platteland werkten en indirect ook een waardering voor de
Trümmerfrauen..

50-Pf.-Stück (Vor- und Rückseite)
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Trümmerfrauen, houtsnede vervaardigd door Conrad Felixmüller (1947) uit de serie Alltag in
Holzschnitten.
Foto Luc Wolters, Haus der Geschichte Bonn (2019)
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Een boek over: De geschiedenis van de Huls
Door: Al Kerckhoffs
We gaan een boek over de geschiedenis van de Huls schrijven!
Waarom een boek over de Huls? Is dit gehucht bij Simpelveld met nu circa 300 inwoners dan zo
belangrijk of bijzonder dat er een boek over geschreven moet worden? JA en NEEN. Om met
NEEN te beginnen. De Huls steekt niet uit boven andere gehuchten of gemeenschappen, het is een
gemeenschap zoals er velen zijn. Of het moest zijn dat het de hoogstgelegen gemeenschap van ons
land is. Rechtvaardigt dat een boek? NEEN, maar natuurlijk ook JA. De geschiedenis van iedere
gemeenschap is het waard om te vertellen en te behouden en vast te leggen. Ook de (oud)
bewoners verdienen het dat hun verhaal, hun verleden wordt vastgelegd.
Dit boek gaat over de Huls, van onze ouders zoals we ons dat ook nog herinneren. De echte Huls
is van Lovemich tot “onge in de Graat”, dus ook de hele Hulsbergerweg. Zo hebben de Hulzenaren
dat altijd beleefd. En over die Huls met haar geschiedenis gaat het boek, dat we aan het schrijven
zijn.
Als geboren Hulzenaar moest ik in 1968 op 25-jarige leeftijd naar Heerlen verhuizen. Moest,
omdat ik bij de gemeente Heerlen werkte en bij mijn aanstelling als gemeenteambtenaar de
bepaling gold dat ik bij verhuizen in de gemeente Heerlen moest gaan wonen.

Huize Kerckhoffs Lovemich voor 1929
Collectie Al Kerckhoffs

Het werd – na enkele jaren op een flatje in het Aarveld Heerlerbaan. Als verenigingsdier – op de Huls zat ik in
diverse organisaties/comités en was voorzitter van het
zangkoor en nu nog meer dan 60 jaar lid – was en ben ik
ook op Heerlerbaan actief in het verenigingsleven.
Onder anderen 29 jaar bestuurslid van de harmonie en
nu erelid, secretaris vrienden van de harmonie,
penningmeester in de oudervereniging van basisschool
“De Schilhorst”, in het bestuur van het
gemeenschapshuis, organiseren en jureren
carnavalsoptochten, en dergelijken. Vorig jaar schreef ik
- op uitnodiging - mee aan een boek over de
geschiedenis van Heerlerbaan. Nadat dat boek gereed
was kwam ik op het idee om ook een dergelijk boek
over de Huls te schrijven Ik wisselde al enige tijd oude
Hulzer gegevens en foto’s uit met de Hulzenaren Math
Kockelkoren en Leo Voragen. Zij waren meteen
enthousiast, maar gaven aan geen schrijvers te zijn.
Doch zoeken naar gegevens is ook belangrijk. Zij
helpen met die recherche en vonden en vinden veel
gegevens. Zonder hun inbreng en onderzoekingen zou
dit boek over de geschiedenis van de Huls niet zo
compleet kunnen zijn. En wat is die geschiedenis dan en
wat is aan de Huls zo bijzonder?

Al zoekende komt de conclusie dat de Huls heel bijzonder is en het zeker waard om haar
geschiedenis te vertellen en te behouden voor ons nageslacht.
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Enkele feiten: acht Hulzenaren waren Indiëgangers; een missionaris van de Huls werd in de Congo
vermoord; een andere missionaris stierf in Chili en werd begraven door een bisschop; een
wereldbekende journaliste komt van de Huls. Er kwam op bijzondere wijze een eigen kerk tot
stand die nu weer gesloopt is; er was een honderdjarige die binnen 13 maanden 4 kinderen kreeg;
er was een paard dat kampioen werd; er waren 46 Hulzenaren die met elkaar trouwden; er waren
13 verenigingen en meer dan 30 middenstanders. Kortom, voldoende redenen om die geschiedenis
weer levend te maken en op papier vast te leggen.
Enkele jaren geleden, tijdens een excursie van de Heemkundevereniging de Bongard, vroeg
penningmeester Armin Hamers mij om een stuk te schrijven over de Huls in hun lijfblad “De
Bongard”. Ik hield dat af: geen tijd. Nu toch maar even contact opgenomen. Hij omarmde mijn
idee om er een boek van te maken, en dat deed ook het bestuur. Het boek wordt dus een uitgave
van de Heemkundevereniging de Bongard.
We begonnen begin in januari 2019. Als spoedig was er de medewerking van vele (oud)
Hulzenaren. We interviewden bijna alle Hulzenaren van 80 jaar en ouder. Zij vertelden verhalen
en gaven, vaak ongevraagd foto’s. De gesprekken waren feesten van herkenning en herinnering.
Oude relaties die verwaterd waren werden opgefrist.
Uiteraard kan het boek niet volledig, hoe uitgebreid het ook wordt. Iedere Hulzenaar heeft zijn
eigen herinnering.

Hulzer jeugd op de kleuterschool in 1948
3e rij. Martien Visser, Leo Leclaire, Finy Scholtis, Annie Heuts, 2e rij Jan Heuts, Annie
Kockelkoren, Agnes Janssen
1e rij Ben Heuts, Martien Nicolaye en Jo Vaessen.
Collectie Annie Kockelkoren.
Onderstaande inhoudsopgave geeft inzicht hetgeen we willen beschrijven. Maar het moet ook een
fotoboek worden. Herinneringen leven door (oude) foto’s.
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Daarom ook een oproep. Denkt u aanvullingen (leuke anekdotes) of opmerkingen te hebben
op of over de inhoudsopgave, of heeft u oude (familie) foto’s die u met ons wil delen en die we
mogen publiceren? Stuur een e-mail naar geschiedenishuls@ziggo.nl of
alkerckhoffs@ziggo.nl. Of bel 045 541 08 43
Wij komen graag foto’s bij u ophalen om die in te scannen en met uw toestemming stellen we ze
ook ter beschikking aan de Heemkundevereniging De Bongard, ter bewaring voor ons nageslacht.
Wel graag vermelding van de (aan)gelegenheid waarvoor de foto is gemaakt en nog belangrijker,
wie staat op de foto. Uiteraard ontvangt u alles retour. Wilt u zelf scannen en toesturen? Prima!
Graag op minimaal 600 dpi. Heeft u vragen? Mail naar een van de e-mailadressen of bel 0455410843.
En nu dan de uitgebreide inhoudsopgave (in diverse hoofdstukken, op willekeurige volgorde)
De geschiedenis van de Huls
1. Het ontstaan van de Huls (een grindkop stak samen met Vrouwenheide boven de
rivier de maas uit).
2. De romeinse tijd en de middeleeuwen en zo naar de 20e eeuw.
3. Middelen van bestaan:
Voor de komst van de mijnen
De mijnwerkers.
De boeren.
Willem Lumey op Peuschkensheide
Dodemont in de Kapelstraat
Aussems, Kapelstraat
Schnackers, Kapelstraat
Hub Ploumen in de Kapelstraat
Pierre Ploumen
Twan Mousset
Hubert Ploumen in de Kromstraat
Harrie Ploumen in de Kromstraat, nu zoon Wim
Piet Voncken in de Kromstraat (verhuisd naar Epen)
Herman Bertrand in de Gangstraat (verhuisd naar Epen)
Math en Ger Kleijnen in de Wijnstraat (nog bestaand bedrijf)
Jules Schins sr. en jr. (met gegevens over De Madam van Lovemich)
Nicola Packbier
Sjang en Jo Vaessen Keverberg
Frans en Joep Abels Keverberg
Sjef Schuurmans Keverberg
Frans Abels jr. Keverberg
Het midden- en kleinbedrijf, toen en nu.
Boerderijwinkel Joep Abels (Keverberg)
Busonderneming Janssen
Café Joep Luja en de opvolgers, Roebroek, Kalsbeek en Schaaks e.a.
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Familie Kockelkoren. Ca 1950. Andre, Maria, Leo sr, Math, Annie en Leo jr.
Collectie Math Kockelkoren
Café Scholtis en opvolgers
Eierhandel Mousset
Geluid en licht Hub Lahaye
Glas-etser Huybrechts (woonde bij Mevr. Lenders)
Hotel-restaurant Bellevue
Hovenier Hub Kleijnen
Kapperszaak Jac. Van der Heijden
Kerckhoffs & Mullenders, belastingadviseurs
Kermisexploitant Jaak van de Weijer
Kermisexploitant Lutjens
Kleermaker Huub van de Weijer (naast café Scholtissen)
Kolenboer en vrachtrijder Lei Heuts
Kolenboer Joseph en Piet Smeets
Kruidenier en bakker Kockelkoren
Kruidenier VeGe Tielke Loozen-Luja
Landbouwwerktuigen en -machines (Deus) Fa. Grooten
Loonbedrijf Sjef Ploumen, Loonbedrijf
Melkboer Jacob Heuts (Lovemich)
Melkboer Muijrers (ventte in Klimmen)
Melkboer Oma en Hubert Kleijnen
Melkboer Sjef Voragen (ventte in Schaesberg-Eikske)
Reparatie grondverzetmachines Wiel Stessen
Restaurant Maurice Grooten
Schilder Jo Loozen (Deus)
Slagerij Hein Vaessen
Slagerij Jo Loozen
Slagerij Leo Ramakers
SRV-winkel, Jo Voragen
Winkel, bakkerij en café Luja-Hollands
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Coupeuses:

Weduwe Loozen
Johanna Storms
Tina Lenders-Heuts
Agnes Kerckhoffs-Notenborn

Hulzer Gemütlichkeit.
Wat? Waar? Wanneer: september 1960. 2e rij vlnr Mw. Loozen,
Mieneke Smeets, Piet Smeets, Lei Loozen. 1e rij Harrie van Kan, NN. NN
Johan Van de Weijer en Lies Van de Weijer.
Collectie: Meggie Hodinius-Smeets
4. De inwoners:
Huwelijken tussen Hulzenaren
Lieske Smeets en August Grosjean
Netta Schaapkens en Ger Grosjean
Mienie Leclair en Donny Grosjean
Lies Baggen en Jan Thewissen
Dora Thewissen en Frans Ramakers
Gerda Ramakers en Sjeng Dautzenberg
Mia Laval en Wiel Jacobs
Jeanny Luja en Jan Jacobs
Mia Janssen en Leo Dautzenberg
Els Kerstgens en Juup Janssen
Mieny Kleijnen en Louis Grooten
Agnes Janssen en Leo Scholtissen
Jok Janssen en Piet van Tilburg
Lenie van Tilburg en Frans Hendriks
Keetje Lahaut en Theo Geurts
Marleen Geurts en Wiel Kleijnen
Tieny Claassen en Guus Didden
Annie Kerckhoffs en Wiel Heuts
Mia VandeWeijer en Sjeng Kleijnen
Marlie VandeWeijer en Leo Kerckhoffs
Annie Scholtis en Casper Grooten
Marjan Heuts en Jo Kleijnen
Annie Heuts en Math Thewissen
De inwoners in 1951: Een lijst met alle namen.
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5. Het rijke roomse leven
Kapel (bouw en sloop)
Kruisbeelden
Kerk (bouw en sloop)
Een nieuwe parochie in het Hulsveld? Pastoor Penders
De Medische Missiezusters, Klooster Imstenrade

Hulzer misdienaars op Imstenrade.
De Huls was de vijver waarin de Zusters van Imstenrade visten als ze misdienaars
zochten. Oud-misdienaars wierpen graag een aasje uit. Hier een paar van hen, met de
grootste “hengelaar” uiterst rechts. Op de foto v.l.n.r. Broeder Jezuïet Leo Leclaire, Jo
Dautzenberg, Jo Vaessen, zuster Barbara, Leo Kockelkoren, Hubert Dautzenberg, Hub
Dautzenberg en Zuster Helene, liefkozend het Kirchröadsjer maedje genoemd en Aloys
Dautzenberg. Jo en Hub zijn tweelingen, Aloys is een broer van hen en Hubert een neef.
Collectie Leo Leclaire
De processie, de Bronk
De retraite
De religieuzen:
Huub Lumey, wereldgeestelijke/aalmoezenier
Huub Jacobs, Broeders van Gabriel Lontzen (B)
Huub Ploumen, Broeders Penitenten (Noord-Brabant)
Tilla Dautzenberg
Annie Kockelkoren (Zuster van het Arme Kind Jezus Maastricht (uitgetreden)
Leo Leclaire, broeder bij de Jezuïeten te Nijmegen (uitgetreden)
De priesterstudenten, die hun studie hebben afgebroken:
Hub Loozen (Rolduc en later paters Oblaten van de Onbevlekte Maagd te
Ravensbosch -Valkenburg aan de Geul
Sjeng Dautzenberg (Montfortanen Schimmert)
Aloys Dautzenberg (Montfortanen Schimmert)
Al Kerckhoffs (Montfortanen Schimmert)
Pauselijke onderscheidingen
Ridder in de Orde van Sint Silvester
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Martin Sistermans
Pro Ecclesia et Pontifice
Al Kerckhoffs
Hein Packbier
Pierre Kerckhoffs
Aloys Dautzenberg
Fred Piepers (geen echte Hulzenaar, maar toch!)
6. De oorlog
De mobilisatie
Der Arbeitseinsatz
Hub Ploumen, naar Wurselen
Johan Loozen naar Groningen
Johan Luja, naar Groningen
Alois Luja naar München
In dienst van de Duitsers en NSB-ers
De bevrijding
7. Voor koningin en vaderland
Indiëgangers
Sjeng Dautzenberg
Lei Dautzenberg
A. van Alphen
C. van Alphen
Guus Grosjean
Funs Schaepkens
Pietje Storms
Nieuw Guineaganger:
Gerard Didden
8. Het verenigingsleven.
De buurtvereniging
De radiumridders (fietsvereniging)
Ook: Huls als domein voor de renners; wilde rondes, de Hulsberg in de wielersport
Hondenvereniging Huls
Fanfare Eendracht
Toneelvereniging Kunst na Arbeid
Toneelvereniging Ons Genoegen
De carnavalsvereniging De Bergbock
Het Kerkelijk Zangkoor Sint Jozef Arbeider
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Legendarische foto’s. Het koor in Rott bij Sint
Vith. (B) 1961
Schutterijfeest. Uitgenodigd door Pastoor
Jaegers afkomstig uit Simpelveld om de mis te zingen. Leden vielen flauw op het oksaal, te
weinig ruimte. Het koor moest meelopen in de optocht mee in de optocht. Op de schutterswei
werd een kort concert verzorgt. En ook op het schuttersbal werd gezongen. Hier loopt de
dirigent van het koor, Hub Coenen voorop. Hij was de eerste dirigent van het koor. Mede dank
zij Hub, die veel pro deo deed, bestaat het koor vandaag nog.
Collectie: Al Kerckhoffs
Tafelvoetbalvereniging TVC Bergschot
Voetbalvereniging RKVV HULS
D’r Troatecloeb
PDV de Bergvliegers
Kleine vriendenclubjes
Die Flachländer
Spaarclubjes
9. Raadsleden.
Willem Ploumen, raadslid en wethouder 1924-1939
Hub Loozen, raadslid en wethouder
Pierre Kerckhoffs
Leo Loozen
Theo Geurts
10. Verhalen van en over bijzondere Hulzenaren
Pedro Zamaro. Geen geboren Hulzenaar, een artiest, onlosmakelijk met de Huls
verbonden.
Leo Loozen, een raadslid met een dierentuin
Maria Dautzenberg-Luja 100 jaar
Step Vaessen, journaliste
Koster Aloys Dautzenberg
Interviews met:
Hub en Netta Ploumen
Lei Dautzenberg en Mia Janssen en Math. Dautzenberg
Hub Schaepkens
Jeanny en Jan Jacobs
Andre Kockelkoren en zijn nichten Bets en Miek Loozen
Hub Leclair
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Martin Peukens, samen met dochter Miep en schoonzoon Jos
Frans Smeets en Anna Hendriks over Pedro Zamaro
Hein Packbier
Deze interviews zijn ook digitaal opgenomen in het archief van de
Heemkundevereniging
11. Bijzondere gebeurtenissen
Dodelijk ongeluk 3-9-1956 in Lovemich, een Hongaarse vluchteling
Boringen naar steenkool op de Deus
Dansles op de Huls in huize Dautzenberg
Opening van de Waterpompen op de Huls (1928) Bezoek van de minister van Waterstaat
De arrestatie van Kalle Pauksch in Disco-Dancing Kalsbeek
Film over Simpelveld (1958), op initiatief van de Fanfare Huls
Zomaar enkele anekdotes en feitelijkheden.
12. Woningbouw c.q. huisvesting op de Huls
13. Bijzondere bouwwerken
De put
Het waterreservoir
Hoeve Keverberg
Hoeve Peuschkensheide
14. Oude Hulzer families
Oude familiefoto’s van Hulzer families.

Huwelijk Math Kleijnen en Mieneke Scheepers
Collectie: Mienie Grooten-Kleijnen
15. Panorama’s en andere foto’s van de Huls
16. Foto’s bij bijzondere gelegenheden en oude documenten.
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17. De overledenen die een bijzondere plaats in de gemeenschap innamen.
Hun bidprentjes
18. Toponiemen op de Huls en van de gronden, door Hulzer boeren bewerkt.
’t Weierke.
A-gen Ling.
Bouwerweg (de Bouw)
Bovendael. (Gebied van de Bouw naar Peuschkensheide)
D’r Kraker (naar de “kieskoel”)
Daelsweg (Grensweg sinds de herindeling).
De Putberg.
Deus (I gen Deus en Op gen Deus).
Gangstraat (in d’r Gank)
Gillissenstraat.
Gitzert of Gitsetberg.
Huls.
Hulsbergweg.
I-gen Dael.
In d’r Proemehoek.
Kapelstraat (’t Straatje/ ‘t Straoske, ook wel Ploumenstraatje)
Kèvemicherallee of -àlling. Nu Wijnstraat.
Keverberg
Klèng Hèi (Klein Heide)
Klingeleberg, zie Vinkedel
Kromstraat (in gen Vaat)
Lovemich (i Lovemich)
Lovemicherweg.
Op d’r Knip.

Van Lovemich naar d’r Knip
Peuschkensheide.
Peuschkensheiderweg.
Putberg
Putbergervoetpad
Schanternel en Schanternelsweg.
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Scheepensweg.
Veeweg.
Vinkedel of Klingeleberg of Mergelskuil.
Weegerweg
Weg door het Boschveld.
Wienweg
Wijnstraat
Wissemigerweg.
Zijstraat
Colofon:
Opmerking:
We kunnen uiteraard niet garanderen dat alle foto’s en/of gegevens die we ontvangen, ook in
het boek worden opgenomen. Bij foto’s die opgenomen worden, vermelden we uit welke
collectie ze komen. Ook nemen we in een register de namen en woonplaats op van hen die ons
gegevens hebben verstrekt. Tenzij u dat liever niet heeft.
Om een indruk te geven van de foto’s die tot nu toe ter beschikking gesteld zijn, enkele
voorbeelden.
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21 mei

Hemelvaartsdag

Di.

26 mei

Lezing protestantisme in Zuid-Limburg

Zon.

31 mei/1 juni

Pinksteren

Juni

Excursie Wol- en lakenindustrie rondom Monschau

Juli/augustus

Vakantie 11 juli tot 23 augustus

