dinsdag, 23 maart 2010

65 JAAR BEVRIJDING
䢇 In mei herdenkt Nederland 65 jaar bevrijding, voor

Heemkundevereniging De Bongard uit SimpelveldBocholtz een reden om een themanummer over WOII
te maken.
䢇 In het tijdschrift zijn fragmenten uit een soldatendag-

boek te lezen, interviews met mensen die de oorlog
meemaakten, de dodenakkers en straffen voor lokale
NSB’ers.
䢇 Het themanummer is voor 5 euro te koop. Stuur een
e-mail naar: debongard@hotmail.com

Voorwerpen met een verhaal
In de expositie over de Tweede Wereldoorlog in Scholtissenhof (Bocholtz) spelen echt gebruikte huis-, tuin-, en keukenvoorwerpen een belangrijke rol. Zoals dit keukenkastje waar in een
van de lades een pistool verborgen lag en de eigenaar ervan na de vondst gedood is. Zo wordt
een kastje een waar oorlogsmonument, meent Pascalle Hamers die de expo samenstelde.

Stilstaan bij de oorlog
Ruim een jaar lang
werken vrijwilligers
van Heemkundevereniging De Bongard
Simpelveld-Bocholtz
aan een tijdschrift dat
in het teken van de
Tweede Wereldoorlog
staat. Bijna honderd
pagina’s vol bijzondere verhalen, anekdotes en foto’s.
door Kim Noach

„13

mei 1940. Al vroeg in
de morgen bulderde
onze artillerie er al
weer op los. Ik heb
wacht gehad van 2 tot 4 uur in een
schietsleuf met een lichte mitrailleur. (...) Af en toe ratelde ergens
een mitrailleur aan onze kant. Pas
toen het zo tegen half vier wat lichter werd, zag ik door mijn verrekijker beweging en twee in het groen
geklede figuren over de grond kruipen in de richting van onze voorposten. Automatisch richtte ik en
gaf twee ratelende slavo’s. Raak? Ik
weet het niet.”
Dit dagboekfragment van frontsoldaat Wiel Scholl (1918-1940, Simpelveld) is te vinden in het speciale
themanummer over de Tweede Wereldoorlog. Een bijna honderd pagina’s tellende uitgave van Heemkundevereniging De Bongard uit Simpelveld-Bocholtz. Reden voor de
speciale uitgave: Nederland viert
dit jaar 65 jaar bevrijding. Elf vrijwilligers zijn in de pen geklommen
voor het tijdschrift, vertelt Heemkundevoorzitter Luc Wolters. Zelf
heeft hij onder meer geschreven
over de straffen die Simpelveldse
en Bocholtzse NSB’ers kregen na
de bevrijding. In zijn artikel noemt
hij ook initialen van hen, een noviteit volgens hem. „Hun namen zal
ik nooit volledig schrijven vanwege
hun kinderen en familieleden, sommigen vinden het noemen van ini-

Luc Wolters en Pascalle Hamers hebben met andere vrijwilligers van
tialen al te veel van het goede.”
Behalve verhalen over lokale verzetshelden, soldaten, dodenakkers
en gedenkstenen wordt er ook stilgestaan bij het dagelijkse leven tijdens de oorlog. Heemkundelid Pascalle Hamers: „We hebben het altijd over de helden en joden, maar
hoe hielden bijvoorbeeld vrouwen
hun huishouden aan de gang tijdens de oorlog? Als er stiekem var-

kens geslacht werden, waar werden
die dieren van tevoren dan gehouden? Als zo’n dier te weinig eten
kreeg, maakte het geluid. Toch
knap hoe ze zo’n beest dan geheim
hielden voor de Duitsers.”
Hamers heeft in Hoeve Scholtissenhof in Bocholtz een expositie ingericht die parallel aan het tijdschrift
helemaal gewijd is aan de Tweede
Wereldoorlog. Veel huis-, tuin en

Heemkundevereniging De Bongard gewerkt aan een themanummer en expositie over WOII.
keukenvoorwerpen zijn van particulieren die niet alleen spullen in
bruikleen gaven, maar haar ook bijzondere anekdotes vertelden. Zoals
het gezin dat af en toe ‘verplichte’
logés in huis nam. In dit geval neergeschoten piloten die dan een tijdje meedraaiden in het gezin totdat
ze weer op transport gezet werden
naar Engeland.
Een groot deel van de voorwerpen

is afkomstig van verzetsheld Peter
Vonck die als ‘duikhoofd’ jarenlang
piloten en andere vluchtelingen onderbracht in de dorpen. Hamers:
„Het enige dat echt opvalt uit die
tijd is dat er in Simpelveld en
Bocholtz nauwelijks joden zijn geweest. Hier woonden geen families
en zijn ook geen transporten naar
Vught geweest. Waarom? Geen
idee. In Eys werden door de voed-

foto Bas Quaedvlieg

vrouwen wel eens joodse kinderen
opgevangen. Wellicht dat verhalen
hierover nog een keer opduiken.”
Het themanummer WOII van De Bongard is voor 5 euro te koop via e-mail:
debongard@hotmail.com of verkrijgbaar via: 045-5445482 of 045-5440452.
De expositie over de Tweede Wereldoorlog in Hoeve Scholtissenhof wordt
op 11 april officieel geopend.

