Zeventig jaar na de ‘Klap van Wittem’
Bloemenhulde op plek waar twee Simpelveldenaren werden gearresteerd door Duitsers
Maandag 21 juli 2014
Ter plekke tussen Wahlwiller en Nijswiller
(start wandeling te Wittem om 18.30u)
Op 21 juli 1944 werden twee Simpelveldse verzetsleden van de Landelijke dienst voor
Onderduikers gearresteerd door de Duitsers, toen ze een Duitser wilden laten onderduiken.
Deze werd in het lazaret van het klooster Wittem verpleegd en had laten weten te willen
deserteren. Die dag volgden nog meer arrestaties en binnenvallen in Epen, Gulpen, Wittem,
Simpelveld, Haanrade en Vaals. Negen personen werden gearresteerd, onder wie twee
kapelaans en een pater redemptorist van Wittem. Slechts twee van hen zouden de tijd in
gevangenis en concentratiekampen overleven. Hiermee werd op die 21e juli 1944 een zware
slag aan het verzet toegebracht, die bekendstaat onder de naam ‘Klap van Wittem’.
Heemkundevereniging De Bongard wil de gedenkwaardige 21 juli als zwarte dag voor het
verzet na zeventig jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt die dag na een
wandeltocht van klooster Wittem naar de bewuste plek, waar de eerste arrestaties
plaatsvonden, alwaar een kleine bloemenhulde gebracht wordt.
Eenieder mag mee. Ook andere heemkundeverenigingen in deze regio zijn uitgenodigd.
Verzamelen tussen 18.15 en 18.25 op de parkeerplaats tegenover klooster Wittem. Stipt om
18.30 start de wandeling van 2 km. Op de plek waar op 21 juli 1944 met de arrestatie van
Huub Hamers en Sjeng Bisschoff uit Simpelveld het oprollen startte van een groot deel van
het actieve verzet in het district Gulpen – Simpelveld – Wittem – Vaals, daar wordt met een
toespraak en bescheiden bloemenhulde deze dag na 70 jaar herdacht.
NB: De Bongard is ook bezig met een boek over de Tweede Wereldoorlog, waarin in ieder
geval aandacht wordt besteed aan de verzetsslachtoffers uit Simpelveld en Bocholtz. Wie daar
met foto’s, documentatie of verhalen nog een bijdrage aan kan leveren, mag graag contact
opnemen.
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