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Dit is een digitale uitgave van de werkgroep Houtem Vreuger in november 2019. 
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Op 10 mei 1940 reden Duitse legervoertuigen Holtum 
binnen door de Dorpsstraat (nu Kloosterstraat) 
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Inleiding en verantwoording 

Dit beknopte verslag van de oorlogsjaren in, en de bevrijding van, Holtum is een werkstuk van de werk-
groep Houtem Vreuger in 2019 ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van ons dorp. 

Dit verslag is voor het leeuwendeel gebaseerd op de 2 boeken (Holtum in sombere dagen, deel 1 en deel 2) 
die dhr. Bart van den Berk heeft geschreven en in 1991 via de Stichting Charles Beltjens heeft uitgegeven. 
Beide delen telden samen ca. 340 blz. aan tekst + fotomateriaal. Er werden toen o.b.v. intekening ruim 350 
stuks van verspreid. Bart baseerde zijn boeken op diverse bronnen: de dagboeken van zijn vader Gerard 
van den Berk (hoofd van de toenmalige lagere school), de aantekeningen van enkele paters die vanaf 1942 
op kasteel Wolfrath terecht waren gekomen, gesprekken met en brieven van mensen die de oorlog van 
nabij hadden meegemaakt, en op zijn eigen research en jeugdherinneringen. Hoewel hij uitvoerig verhaalt 
in zijn boeken en veel gebaseerd is op verifieerbare historische feiten, geeft hij nadrukkelijk aan dat zijn 
boeken slechts een beperkte, vaak subjectieve weergave zijn van wat er allemaal in die periode gebeurd is. 
Ongetwijfeld kan iedereen die deze periode bewust meegemaakt heeft er eigen ervaringen en bij bepaalde 
verhalen zijn eigen kanttekeningen aan toevoegen, maar het neemt niet weg dat Bart met zijn boeken een 
prima, verantwoord beeld heeft kunnen schetsen van deze zware periode in de geschiedenis van ons mooie 
dorpje. Daarvoor zijn wij hem postuum veel hulde en dank verschuldigd. 

Er zijn momenteel vrijwel geen mensen meer over die de oorlog echt hebben meegemaakt. Wij hebben 
gelukkig nog met een tweetal van hen, oud-gemeentesecretaris dhr. Frits van Cleef en Wil (van de bekker) 
van Sloun, mogen spreken en vanuit hun verhalen ook nog een aantal interessante feiten kunnen opteke-
nen. Via Frits van Cleef zijn we ook in contact gekomen met een zoon van zijn oudste broer Math, Lex van 
Cleef, die ons informatie heeft verschaft over de verzetsactiviteiten van zijn allang overleden vader en een 
aantal anderen. Ook hun zijn we dank verschuldigd. 

Ondanks een aantal bedenkingen hebben we gemeend dit werkstuk toch te moeten maken. De herinnerin-
gen aan de oorlogsjaren vervagen. De boeken van Bart van den Berk zijn er natuurlijk nog, maar lang niet 
iedere (oud-)inwoner van Holtum heeft ze (meer) en ze worden ook niet meer gedrukt. Ze zijn zeer interes-
sant, maar ook lijvig en daardoor niet direct geschikt om een snel, compact beeld van deze periode te ver-
krijgen. Toch kunnen we de echt geïnteresseerden nog van harte aanbevelen om te proberen ze te pakken 
te krijgen of nog eens ter hand te nemen. Ze zijn gemakkelijk te lezen, bevatten heel veel details en geven 
ook een redelijk goed beeld van het toenmalige Holtum en van zijn inwoners. 

Wij pretenderen al helemaal geen volledigheid en ook voor de juistheid van het geschrevene kunnen we 
niet instaan. Toch hopen we een, zij het beperkt, beeld te hebben kunnen schetsen van de oorlogsjaren in 
Holtum waar de huidige en toekomstige bewoners kennis aan kunnen ontlenen en wat enigszins kan bij-
dragen om de ellende, verschrikkingen en impact van een oorlog niet te vergeten. We schetsen de belang-
rijkste feiten en ervaringen in chronologische volgorde, vanaf de inval tot en met de bevrijding. Over 
NSB’ers wordt niet verhaald, omdat er ook door onze bronnen uit oogpunt van privacyoverwegingen geen 
gegevens over werden prijsgegeven. Een aparte paragraaf wordt wel gewijd aan wat bekend is over de 
verzetsactiviteiten van een aantal familieleden van de familie Van Cleef en enkele hieraan verbonden ande-
re Holtumers. 

Het merendeel van de schets heeft betrekking op de gebeurtenissen in en rond Holtum, maar cursief wor-
den een aantal belangrijke, meer algemene achtergrondgebeurtenissen geschetst om de zaak in perspectief 
te plaatsen. 
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De aanval van de Duitsers 

De oorlog begon toen de Duitsers op 1 september 1939 Polen binnenvielen en Frankrijk en Groot-Brittannië 
het land de oorlog verklaarden. Nederland bleef neutraal, maar mobiliseerde wel zijn sterk verouderd leger. 
Toch geloofde vrijwel niemand, ook in Holtum niet, dat de Duitsers Nederland zouden aanvallen. In WO-I 
was Nederland er immers ook in geslaagd neutraal te blijven. Begin 1940 werd de oorlogsdreiging steeds 
groter en een aanval op België werd verwacht. Om te voorkomen dat de Duitsers via Limburg dat land zou-
den binnentrekken of om een eventuele doortocht te vertragen, werd ook de verdediging hier sterk opge-
voerd. Vanuit Holtums perspectief betekende dat o.a.: 
- dat de bomen langs de Holtumerweg werden voorzien van springladingen;  
- dat in de kanaaldijk bij de brug naar Illikhoven 3 kazematten (bunkers) werden aangelegd; 
- dat de brug bij Illikhoven werd ondermijnd, om ze bij een aanval te laten springen; 
- dat voor de toegang tot de brug hindernissen (zgn. Spaanse ruiters) werden aangebracht met een 

schildwacht erachter. 

Vanaf mei gold er de hoogste paraatheid, want er werden in de buurt van de grens allerlei troepenbewe-
gingen gerapporteerd. 

In de nacht van 9 op 10 mei, enkele 
uren voor de inval, reed een Duits pelo-
ton, verkleed in Nederlandse politie-
uniformen, geruisloos en onopgemerkt 
door Holtum richting de brug om deze 
bij verrassing in te nemen. De schild-
wacht op de brug kreeg echter argwaan 
omdat ze aankwamen op fietsen met 
reflectoren op de trappers en die kende 
men in Nederland niet, en hij sloeg a-
larm. Na een waarschuwingsschot werd 
teruggeschoten. Direct werd besloten 
de brug te laten springen, wat ook met 
succes gebeurde. Vanuit de 3 bunkers 
werd met mitrailleurs het vuur geopend en werden een aantal Duitsers gedood toen ze in rubberbootjes 
probeerden over het kanaal te komen. 
 
In Roosteren bij de brug lukte tegelijkertijd de truc van de Duitsers wel. Ondanks fel verzet en ten koste van 
diverse doden en gewonden kregen de Duitsers die brug direct in handen. Dat gold ook voor de Maasbrug 
naar Maaseik, maar die werd door een felle inspanning van de Belgen toch nog vernield. 

Terwijl Holtum ontwaakte waren Duitse ‘plakkers’ al bezig om ‘Bekanntmachungen’ in het dorp op te han-
gen. Toen de Duitsers met groot materieel over de grens kwamen en o.a. door de huidige Kloosterstraat 
reden (zie foto op voorkant), was er geen houden meer aan. Het zware geschut dat zij achter ‘de Allei’ bij 
Wolfrath opstelden, schakelde al snel met gerichte granaten de 3 bunkers in de kanaaldijk uit. 7 militairen 
lieten hierbij het leven en de overige werden door troepen, komend vanuit Roosteren, gevangengenomen. 
Ons werd verteld dat Holtumers, waaronder de latere gemeentesecretaris Mathieu van Sloun, gedwongen 
werden om de lijken uit de bunkers te halen. 

Bewakers bij de Vloedgraaf legden de opstomende Duitsers geen strobreed in de weg en omgekeerd ook 
niet! De Nederlandse militairen trokken hun burgerkloffie aan en vertrokken snel. 
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Het 1e oorlogsjaar (1940) 

Enkele dagen na de bezetting waren Duitse troepen uit Holtum verdwenen en was de rust wedergekeerd. 
Burgers sloegen wel aan het hamsteren. Het bestuur kwam wel onder Duitse supervisie en curatele te 
staan, maar daar was in eerste instantie weinig van te merken. 

 

Nederland had de strijd 5 dagen 
volgehouden. Ondanks heldhaftig 
verzet, o.a. op de Grebbeberg waar 
425 Nederlandse militairen sneu-
velden, was er, na het bombarde-
ment 14 mei op Rotterdam waar-
bij 600-900 doden vielen en de 
complete binnenstad werd ver-
nield, toen de Duitsers dreigden 
andere grote steden te bombarde-
ren, geen houden meer aan en gaf 
Nederland zich wijselijk over. 

 

De Duitsers begonnen direct met een invasie op Engeland voor te bereiden, o.a. door het vorderen en om-
bouwen van schepen. Vanaf augustus startte de Luftwaffe met de Slag om Engeland waarbij ze alleen al op 
Londen t/m december ca. 30.000 bommen lieten vallen. 
Gelukkig beschikten de Engelsen toen, in tegenstelling tot de Duitsers, reeds over radar, waardoor ze Duitse 
vliegtuigen vroegtijdig in de gaten hadden en hun luchtverdediging ondanks veel schade toch op orde kon-
den houden en er ook veel Duitse vliegtuigen werden neergeschoten. Daardoor beperkten de Duitsers zich al 
snel tot voornamelijk nachtvluchten. De Duitse overmacht in de lucht was groot, maar ondertussen draaide 
in Engeland de vliegtuigproductie op volle toeren (o.a. Spitfires). Al op 25 augustus voerde de RAF een eerste 
geslaagde vergeldingsaanval op Berlijn uit. 

Na enige tijd verschenen er in Holtum 2 Duitse officieren, die het terrein verkenden en die uiteindelijk aan 
de fa. Wagemans de opdracht gaven om op de Brammert (terrein achter Grote Dries 3, nu fam. Smeets) 
een huis te bouwen. In de volksmond werd dit al snel het Pruus huuske genoemd. 

De oorlog werd ondanks de afwezigheid van militairen, en terwijl het economisch en sociaal leven vrijwel 
ongestoord doorging, toch al snel invoelbaar, omdat koffie en thee al op 1 juni op de bon gingen. Het bon-
nen- en puntensysteem was door de Nederlandse regering opgezet en werd door de Duitsers uitgewerkt en 
uitgevoerd. 

Al snel na de capitulatie, in juli 1940, werd met goedvinden van de Duitsers de Nederlandse Unie opgericht. 
Het doel van de Unie was, onder erkenning van de gewijzigde politieke verhoudingen in Nederland en Euro-
pa, en in samenwerking met de Duitse en Nederlandse autoriteiten, op basis van een brede nationale 
samenwerking, een harmonische structuur en sociale rechtvaardigheid te behouden. Vrijwel elke plaats 
kreeg een afdeling en propagandist. 
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Voor Holtum was de broer van Bart, Jacques van 
den Berk, de propagandist van de Unie. De afde-
ling Holtum telde al snel veel leden en kreeg al 
snel een eigen Unie-gebouw, een ongebruikte 
keet die bij H. Wagemans in de Martinusstraat 
stond. De Unie werd al snel de tegenhanger van 
de NSB, die ook in Holtum een aantal aanhangers 
had en de Unie fel bestreed. Boeren werkten 
direct of indirect al snel mee en stelden gronden 
ter beschikking, waarop door Unieleden groenten 
werden verbouwd voor minderbedeelden in o.a. 
Sittard. Het Uniespeldje werd trots gedragen en 
hun krantje ‘De Unie’ werd gretig gelezen en 
verspreid. In ’41 werd deze steeds meer anti-Duitse organisatie door de Duitsers in heel Nederland en dus 
ook in Holtum verboden.  

De bestaande vrijwillige burgerwacht werd al in ’40 verboden en er werd verordonneerd dat alle wapens 
moesten worden ingeleverd. Ook werd er een luchtbeschermingsdienst opgericht en de bewoners kregen 
schriftelijk instructies hoe te handelen bij bombardementen en wat de impact van brisantbommen kon zijn. 

Eind ’40 vond in Holtum een verzetsdaad plaats. Op de Holtumse Hei (waar nu VDL Nedcar ligt) werden alle 
verbindingskabels van de Duitsers doorgeknipt. De daders zijn onbekend gebleven. Als straf moesten alle 
volwassen mannen uit het dorp bij elke geregistreerde boom op de Hei gedurende een aantal dagen conti-
nu dag en nacht posten. Eten mocht door naasten worden gebracht! 

1941 

Het jaar begon rustig. Het door de fa. 
Wagemans gebouwde Pruus huuske op 
de Brammert kwam gereed. Een tijdje 
bleef het waarom van dit gebouw on-
duidelijk. Het bleek deel uit te gaan 
maken van een luchtafweergordel van-
af Noord-Nederland langs de grens tot 
in Zuid-Frankrijk, de zgn. Scheinwerfer-
riegel (zoeklichtengordel). Het huisje 
had in de gordel de codenaam Anton.  
Boven op het plat dak van het Eugeni-
aklooster (tevens basisschool) werd 
een houten gebouwtje als commando-
centrum verbonden met een aantal 
huisjes met zoeklichten, vanwege het vrije uitzicht. Bij een aantal huisjes stond ook afweergeschut (FLAK, 
Fliegerabwehrkanone) opgesteld, maar dat was op de Brammert niet het geval. Op de speelplaats van de 
school kwam een houten keet voor manschappen van de verbindings- en onderhoudsdienst. Officieren 
vorderden enkele kamers in het klooster. 

In juni ’41 werd het huidige woonhuis naast de frituur, toen eigendom van Ruijs de Beerenbrouck en be-
woond door de fam. Willems, door de Duitsers gevorderd en als administratief centrum gebruikt. 
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In de loop van ’41 werden goederen zoals sterke drank, sigaren en sigaretten steeds schaarser omdat ze 
door de Duitsers werden opgekocht. Het betekende de opkomst van de Nederlandse sigaret, merk Consi, 
die nauwelijks te roken was! 

Op 22 juni start Hitler het offensief tegen Rusland (operatie Barbarossa). Dit 
betekende ook het einde van de luchtslag om Engeland omdat de Luftwaffe 
daar nodig was. Aanvankelijk verliep de aanval voorspoedig, maar liep 
uiteindelijk vast in de modderige herfst en de daarop volgende zeer strenge 
winter. Hitler had een eerste kapitale strategische blunder begaan! Het zou 
eindelijk tot in 1943 duren voordat de Duitsers ten koste van ca. 1 miljoen 
slachtoffers werden teruggedreven door de Russen, die nog veel zwaardere 
verliezen moesten incasseren. 

In juli kwam de bekendmaking dat alles van koper, messing, tin, nikkel en lood ingeleverd moest worden. 
Dit gebeurde nauwelijks, het gros van deze spullen werd snel verborgen. Dit was ook de maand waarin de 
Nederlandse Unie verboden werd. 

Op 8 december vond de Japanse aanval op de Amerikaanse marinehaven Pearl Harbor plaats. De VS ver-
klaarde Japan de oorlog en Hitler verklaarde ‘stomweg’ de oorlog aan de Amerikanen. Dit bleek een strate-
gische misser van jewelste. 

1942 

Ondanks de toenemende schaarste ging het leven in Holtum over het algemeen zijn normale gangetje. 

Via de zusters in het klooster kwam het verzoek binnen om kinderen uit het westen van Nederland, waar 
het leven onder de bezetter zwaarder was, een aantal weken op vakantie te laten komen in Holtum (op het 
platteland). Het lukte zuster Louise om ca. 40 kinderen bij gezinnen in ons dorp onder te brengen. Het grote 
gros vertrok aan het einde van de vakantie weer naar huis, maar een 5-tal kinderen, allemaal meisjes, ble-
ven met goedvinden van hun ouders en pleegouders in Holtum en dat zou zo blijven tot het einde van de 
oorlog: 
- Coby Kramer (5 jr.) uit Schiedam bij de fam. Esser (rijwielhandel/reparateur 
en kruidenier, Martinusstraat 4) 
- Greta van der Eem (9 jr.) uit Rotterdam bij de familie Horrichs (Dorpsstraat 1, 
nu Kloosterstraat; zie foto) 
- Jopie Clemens (9 jr.) uit A’dam bij de familie Janssen (van de ‘Bongerd’,  
Martinusstraat 26)  
- Ina Clemens uit A’dam (zus van Jopie) bij de familie Van Cleef (Drekstraat, nu 
Panneshofstraat!) 
- Lydia Vollebregt uit R’dam bij de familie Wagemans (aannemer in de  
Martinusstraat) 

In het eerste deel van de boeken van Bart van den Berk staan indrukwekkende schriftelijke getuigenissen 
van 4 van de 5 meisjes. Het was in het begin niet gemakkelijk voor hen, alleen al vanwege de taal, maar zij 
werden prima opgevangen door de pleegouders en hun al kinderrijke gezinnen (eentje meer of minder 
maakt niet veel meer uit!) en ook op onze dorpssschool bij de zusters waar ze na de vakantie naartoe gin-
gen. Hun brieven schetsen een prachtig beeld van het toenmalige Holtum en zonder uitzondering kijken ze 
met veel genoegen terug op hun jaren in Holtum. Zij onderhielden nog jarenlang na de oorlog contact met 
hun pleeggezin. 
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Vanaf medio ’42 begonnen de geallieerden met hun grootschalige bombardementen op Duitse industriële 
complexen en grote Duitse steden. Vooral het Ruhrgebied, met daarin o.a. Keulen, Hamburg (de haven) en 
Hannover waren doelwit. Limburg (en dus ook onze regio) lag vaak in de aanvliegroute en dus ook in de 
luchtafweerzone van de Duitsers. Schuilkelders werden ingericht, voor zover ze dat al niet waren en werden 
bij luchtalarm opgezocht. 

Een belangrijke gebeurtenis in de regio en ook voor Holtum vond plaats 
tijdens de grote oktoberkermis in Holtum: het bombardement op  
Geleen! Kermis was in die tijd een groots gebeuren en die vond toen 
vanwege ruimtegebrek op de markt zelfs op 2 plekken plaats. Ook bij de 
vroegere tramhalte achter het later afgebroken kapelletje op de hoek 
Buchterweg – Paalweg. De gebeurtenissen in chronologie: 

Maandag 5 okt. ’42: rond 21.30 uur begonnen zgn. Pathfinders, die 
meenden Aken te gaan ‘verlichten’, als gevolg van slecht zicht boven 
Geleen lichtfakkels af te werpen (magnesiumstaven aan parachuutjes). 
Kort daarna arriveerde in twee golven de hoofdmacht met ca. 200 bom-
menwerpers die hun dodelijke lading begonnen af te werpen. De naviga-
tors hadden de staatsmijn Maurits verwisseld met de Duitse mijn Anna in 
Alsdorf. Alles was vanuit Holtum heel goed zichtbaar. Men vermoedde dat de aanval was gericht op de 
Maurits. De hemel kleurde rood en de ontploffingen waren heel goed te horen. In de buurt van kasteel 
Wolfrath kwamen met oorverdovende klappen in een weiland 2 brisantbommen terecht. Gevolg: 2 giganti-
sche kraters en 87 ramen in het kasteel aan diggelen. Na afloop kwamen er brandweercorpsen uit de brede 
regio (t/m Tilburg en Nijmegen) en zelfs uit Geilenkirchen helpen met het blussen van de vele branden. Pas 
daags erna werden de gevolgen enigszins duidelijk. 
 
Dinsdag 6 okt. ’42: via mijnwerkers druppelt het nieuws binnen. Uiteindelijk bleken er in Geleen 83 doden 
en vele gewonden te zijn gevallen en was 70% van de huizen licht tot zwaar beschadigd en ca. 10% com-
pleet verwoest. Drieduizend mensen raakten dakloos. Ook de Maurits werd (beperkt) getroffen, waarbij 13 
arbeiders werden gedood. In totaal vielen er in korte tijd meer dan 120.000 bommen (brandbommen, fos-
forbommen en een aantal zware brisantbommen).  
In Spaubeek werd het retraitehuis vol getroffen, waar toen tijdelijk de priesteropleiding van de jezuïeten-
orde was ondergebracht. Het huis brandde in no time af en de paters en studenten waren op slag dakloos. 
Al hun (privé)spullen gingen verloren. Ze werden in eerste instantie opgevangen in een café in Spaubeek. 

Holtum was dus nauwelijks direct geraakt door 
het bombardement op Geleen, maar het had 
wel grote indruk gemaakt en had ook gevolgen. 
Niet alleen begonnen bewoners op basis van 
deze ervaringen snel met het versterken van hun 
schuilkelders, belangrijk was verder dat kasteel 
Wolfrath bijna dertig nieuwe bewoners erbij 
kreeg. De barones, mevrouw Ruijs de Beeren-
brouck, stond nl. toe dat ongeveer de helft van 
de priesteropleiding uit Spaubeek (5 docenten, 
20 studenten, 1 broeder, 1 kok en 1 kos-
ter/tuinman) een onderkomen vond op kasteel 
Wolfrath, de overigen gingen naar Heerlen. Haar 

Oude kapeltje aan begin 
Paalweg 
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man jonkheer Gustave, lid van Prov. Staten en na de oorlog lang Eerste Kamerlid, zat in die tijd ergens in 
Nederland ondergedoken, dus de barones zwaaide op Wolfrath de scepter en bepaalde de indeling. Zo 
werd de zolder de slaapzaal, de ridderzaal werd in gebruik genomen als refter (eetzaal) en de studeerkamer 
werd de huiskapel. 

Aanvankelijk wierven de Duitsers intensief arbeiders om in Duitsland tegen goede betaling te komen wer-
ken. De slagzin op aanplakbiljetten met de tekst ‘Hij lacht. Hij is tevreden, hij werkt in Duitsland’ stamt uit 
die tijd. Maar hier kwam vanuit Holtum weinig of geen respons op. Geschoolde arbeiders en studenten 
hadden ook vaak een vrijstellingsverkla-
ring. Toezichthouders namens de Duitsers 
op grote bedrijven zoals de Staatsmijnen 
en het SBB zetten in toenemende mate 
directies onder druk om gekwalificeerde 
werkers over te plaatsen naar de Duitse 
oorlogsindustrie. Dit overkwam Thei 
(Theo) Kerens die per 1 oktober met 16 
lotgenoten naar Keulen moest om te gaan 
werken in een fabriek die locomotieven 
en o.a. lanceerinrichtingen voor torpedo-
boten bouwde. In het begin ging het nog 
enigszins maar de omstandigheden (huisvesting, eten, lange werkdagen, vaak luchtalarm) maakten het 
allengs lastiger. Hij zat niet echt gevangen, maar vluchten was toch levensgevaarlijk (zie voor vervolg 1943).  

Wanhopig probeerde Hitler de vastgelopen aanval op Rusland met inzet van geweldig veel manschappen en 
materieel vlot te trekken. De verloren slag bij Stalingrad (nu Wolgograd) van 12 aug. ’42 tot 2 febr. ’43 be-
tekende een zeer belangrijk keerpunt in de aanval op Rusland, maar zeker ook voor het verloop van de hele 
WO-II. 

1943 

Het Groot-Duitse Rijk begint te wankelen. De luchtaanvallen 
vanuit Engeland op Duitsland worden talrijker en omvangrij-
ker, voornamelijk door de inzet van B17’s (vliegende forten) 
en B24’s met enorm veel vuurkracht. Ze vinden voornamelijk 
overdag plaats. De impact in Duitsland was groot, maar dat 
waren de verliezen aan geallieerde vliegtuigen ook! 30-40% 
keerde niet op de basis terug, vooral door een gebrek aan lan-
geafstandsjagers die de bommenwerpers moesten bescher-
men. Toen er later meer jagers konden worden ingezet lag het 
verliescijfer rond 10%. 

Steeds vaker klonk ook in Holtum het geronk van zwermen 
vliegtuigen en ging het luchtalarm. De luchtafweergordel en 
de Luftwaffe richtten dus veel schade aan de vliegtuigeskaders aan. Op een nacht viel een Engelse jacht-
bommenwerper de stelling bij het Pruus huuske op de Brammert aan, waarbij een aantal Duitse doden en 
gewonden vielen en de schijnwerper kapot werd geschoten. Deze werd al snel vervangen, maar later in het 
jaar weer afgevoerd, omdat de zoeklichten van de gordel nodig waren bij de luchtverdediging van Duitse 
steden en omdat de Duitsers inmiddels ook radar hadden ontwikkeld, waarvoor ze in Limburg slechts 2 

Thei Kerens (2e van rechts) met collega’s in Keulen 
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steunpunten nodig hadden. Het Pruus huuske werd verlaten en het gebouwtje op het kloosterdak en de 
keet op de speelplaats werden door de Duitsers voor andere doeleinden gebruikt. 

Ook de ‘paper bombing’ door de geallieerden, vlugschriften gericht aan de bevolking en de Duitse bezet-
ters, nam hand over hand toe. O.a. Bart van den Berk en meester Van der Heijden behoorden tot degenen 
die deze geallieerde propaganda gretig verzamelden. 

De paters op Wolfrath hadden aanvankelijk aan alles gebrek, maar door liefdadigheid ook vanuit de Hol-
tumse bevolking kwamen ze er snel bovenop en begonnen ook weer de dagelijkse lessen en bezigheden. 
De refter verhuisde naar de bijgebouwen en de ridderzaal werd nu overdag hun leslokaal en ’s avonds hun 
recreatieruimte. Ook kregen een aantal van hen al snel contact met de dorpsgemeenschap. Zij gingen pas-
toor Hermans en koster Jos Grooten ondersteunen. Mede dankzij hen werd het gouden priesterfeest van 
pastoor Hermans een groot succes. In Holtum richtten zij de KA voor 16- tot 20-jarigen op, verzamelden ze 
boeken voor een jeugdbibliotheek, voerden regie bij diverse toneelstukken en ze hadden een klokkenrepa-
rateur in hun midden. Voetballen was inmiddels verboden door de Duitsers, maar de paters zorgden er, na 
veel correspondentie, voor dat de jeugd ondanks dat verbod weer mocht voetballen. 

De kerkklokken waren inmiddels gevorderd door de Duitsers, maar op DSM werden er snel ijzeren klokken 
gefabriceerd die echter een verschrikkelijke klank produceerden en om die reden de bijnaam  
‘de wesjkaetel’ kregen.  
 
Genotsmiddelen werden steeds schaarser, vooral alcohol en tabak. Een geheim kraantje op een grote alco-
holtank bij het SBB wist de nood aan alcohol een beetje te lenigen: geregeld werd er voor ‘eigen en ander-
mans gebruik’ 100% pure alcohol uit afgetapt! 

Op 15 mei vond op een mooie, heldere dag een luchtgevecht boven Holtum plaats. Een pater vond kort 
daarna op de Holtumse Hei delen van een menselijk lichaam en een stafkaart. 

Op 31 mei kwam het bericht dat alle radio’s moesten worden ingeleverd. Dit gebeurde slechts mondjes-
maat. Veel radio’s werden in vaak ingenieuze schuilplaatsen verstopt, want om te kunnen luisteren naar 
Radio Oranje en andere geallieerde stations was men bereid om risico te lopen. 

Op 3 juni werd een Lancaster bommenwerper neergeschoten, hij explodeerde boven Holtum. Een voorwiel 
kwam in de tuin van Sjang Wackers in de Drekstraat (Panneshofstraat) terecht. In een korenveld bij de hui-
dige Ruijs de Beerenbroucklaan vond men een complete vleugel, bij het Limbrichterbos de cockpit en de 
rest kwam op een woonhuis in Buchten terecht. 

Op 4 oktober naderden, tijdens het speelkwartier op school, heel laag een stuk of tien vliegtuigen, die het 
rangeerterrein in Susteren aanvielen, er was veel schade, er werd ook een Duitse jager neergeschoten, die 
neerkwam op de Holtumse Hei in een wei van Johan Hendriks. 

Zoals al eerder besproken was er in Duitsland steeds meer behoefte aan vakmensen, maar ook aan gewone 
arbeiders, en de jacht erop werd steeds heviger en agressiever. Om redelijk vrij te kunnen bewegen had men 
steeds meer ‘Ausweise’ nodig. 

Ook in Holtum kregen verschillende mensen zo’n Ausweis waarmee ze vrijgesteld waren van het werken 
Duitsland. Een voorbeeld hiervan vindt u op de volgende pagina. Een door zijn vader geregelde Ausweis 
voor Wil van Sloun die toen electrotechniek studeerde. 

 

 

O 

 



 

 

Holtum telde geen Joden, maar was ook voor arbeiders in Duitse bedrijven een doel. 
denten waren ‘vogelvrij’ en vele doken onder. Ook Barts oudere broer Jac

Hoe verging het ondertussen Thei Kerens in Keulen
ker en gevaarlijker. Met een collega ondernam hij al eens een poging om met de trein richting Nederland te 
reizen, maar toen ze begrepen dat dit niet ging lukken, besloten ze terug te keren. Juni ’43 vond er echter 
weer een groot bombardement op Keulen plaats, waarbij de fabriek waar hij werkte volledig werd ve
woest. Met een collega maakte hij van de verwarring gebruik. Zij reisden per
daarna met de tram naar Tüddern, en toen te voet door het veld richting de kerk van Broeksittard. Zij wi
ten de strenge grensbewaking met hun honden te ontwijken en Thei kwam heelhuids in Holtum op ‘
Dreesj’ aan. De Duitsers kwamen hem daar al snel zoeken, maar hij was tijdig ondergedoken, aanvankelijk 
bij Louis Esser, en later bij een boer in Havert.

De in het oosten vastgelopen aanval op Rusland 
op 5 juli ’43 een tegenoffensief inzetten, werden tegengehouden en vervolgens door de Russen vernietigend 
werden verslagen op 23 aug. ‘43, wat wel als 
zen aan beide zijden waren gigantisch (Duitsers ca. 550.000, Russe

Nadat Italianen en Duitsers in Afrika waren verslagen, besloten de geallieerden (Engeland en de VS) uitei
delijk om ‘de As’ ook vanuit Italië
aanval op Sicilië van 9 juli t/m 17 augustus, waarbij aan beide zijden duizenden doden vielen. De landing 
leverde de geallieerden belangrijke lessen op voor de landing later in 
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Holtum telde geen Joden, maar was ook voor arbeiders in Duitse bedrijven een doel. 
denten waren ‘vogelvrij’ en vele doken onder. Ook Barts oudere broer Jacques doo

Hoe verging het ondertussen Thei Kerens in Keulen? Zoals al aangegeven werd het werken steeds moeili
een collega ondernam hij al eens een poging om met de trein richting Nederland te 

pen dat dit niet ging lukken, besloten ze terug te keren. Juni ’43 vond er echter 
weer een groot bombardement op Keulen plaats, waarbij de fabriek waar hij werkte volledig werd ve
woest. Met een collega maakte hij van de verwarring gebruik. Zij reisden per trein naar Geilenkirchen en 

ddern, en toen te voet door het veld richting de kerk van Broeksittard. Zij wi
ten de strenge grensbewaking met hun honden te ontwijken en Thei kwam heelhuids in Holtum op ‘

kwamen hem daar al snel zoeken, maar hij was tijdig ondergedoken, aanvankelijk 
bij Louis Esser, en later bij een boer in Havert. 

De in het oosten vastgelopen aanval op Rusland werd volledig beslecht toen de Duitsers bij de stad Koersk 
genoffensief inzetten, werden tegengehouden en vervolgens door de Russen vernietigend 

43, wat wel als de grootste tankslag de geschiedenis
zen aan beide zijden waren gigantisch (Duitsers ca. 550.000, Russen ca. 800.000 doden en gewonden!)

Nadat Italianen en Duitsers in Afrika waren verslagen, besloten de geallieerden (Engeland en de VS) uitei
ë (de buik) aan te vallen. Begonnen werd met een uiteindelijk geslaagde 

van 9 juli t/m 17 augustus, waarbij aan beide zijden duizenden doden vielen. De landing 
leverde de geallieerden belangrijke lessen op voor de landing later in Normandië. 

 

Holtum telde geen Joden, maar was ook voor arbeiders in Duitse bedrijven een doel. O.a. werkeloze stu-
dook om die reden onder. 

Zoals al aangegeven werd het werken steeds moeilij-
een collega ondernam hij al eens een poging om met de trein richting Nederland te 

pen dat dit niet ging lukken, besloten ze terug te keren. Juni ’43 vond er echter 
weer een groot bombardement op Keulen plaats, waarbij de fabriek waar hij werkte volledig werd ver-

trein naar Geilenkirchen en 
ddern, en toen te voet door het veld richting de kerk van Broeksittard. Zij wis-

ten de strenge grensbewaking met hun honden te ontwijken en Thei kwam heelhuids in Holtum op ‘Den 
kwamen hem daar al snel zoeken, maar hij was tijdig ondergedoken, aanvankelijk 

werd volledig beslecht toen de Duitsers bij de stad Koersk 
genoffensief inzetten, werden tegengehouden en vervolgens door de Russen vernietigend 

de grootste tankslag de geschiedenis is ingegaan. De verlie-
n ca. 800.000 doden en gewonden!) 

Nadat Italianen en Duitsers in Afrika waren verslagen, besloten de geallieerden (Engeland en de VS) uitein-
(de buik) aan te vallen. Begonnen werd met een uiteindelijk geslaagde 

van 9 juli t/m 17 augustus, waarbij aan beide zijden duizenden doden vielen. De landing 
.  
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1944 tot aan D-day 

De Duitsers werden steeds onbarmhartiger. Zeker de generaal en officieren wisten dat ze streden voor een 
verloren zaak, maar niemand durfde deze boodschap bij Hitler te verkondigen. Al in de loop van ’43 was de 
strijd in het oosten definitief verloren, was Sicilië al gevallen en werd Italië bedreigd en werden de geallieer-
den in het westen steeds sterker en een inval was een kwestie van tijd. Benzine werd steeds schaarser. 
Vliegtuigraids op Duitsland werden steeds intensiever en gingen dag en nacht door, overdag vooral door 
Engelse squadrons en ’s nachts door de Amerikanen. 

Duitse propaganda bestreed dat natuurlijk allemaal door o.a. te wijzen op de enorme vestingwerken langs 
de kust van Denemarken t/m Frankrijk (de Atlantikwall) en de ontwikkeling van superwapens zoals de V2. 

In Nederland werd de bevolking door de verslechterende omstandigheden steeds driester (klandestien slach-
ten, helpen onderduikers, verzetsdaden). De levenssituatie in vooral de steden werd steeds nijpender. Niet 
alleen aan voedsel, maar ook aan allerlei andere primaire zaken (bijv. potten en pannen) ontstond gebrek. 
Steeds meer zaken waren op de bon, en ook bonnen waren steeds minder de garantie dat zaken leverbaar 
waren. De ‘jacht’ van de Duitsers op zgn. Entartete Kunst (zoals jazzmuziek, abstracte kunst, bepaalde lite-
ratuur) werd intensiever. De berichten via de verboden uitzendingen van Radio Oranje, de stem van strij-
dend Nederland vanuit Londen, hield de moed er enigszins in en voedde het geloof in een spoedige bevrij-
ding. De dagelijke uitzendingen (al begonnen in 1940) begonnen om 21 uur en duurden een kwartier. In 
deze uitzendingen werden ook gecodeerde berichten aan het verzet in Nederland verpakt.  

De radio-uitzendingen werden ook door een aantal mensen in Holtum in het geniep beluisterd en berichten 
gretig doorverteld, maar ook in ons dorpje ontstonden gebreken. Zo waren bijv. klompen alleen via een 
speciaal klompenbriefje te krijgen en werden potten en pannen vaak provisorisch gerepareerd bij gebrek 
aan nieuwe. Boerengezinnen hadden het relatief goed, maar voor arbeiders was er nauwelijks meer kaas of 
vlees te krijgen. Boterhammen met stroop vormden steeds meer het hoofdmenu. 

April ’44: pastoor Hermans breekt bij het instappen in de bus in Sittard, 
daarbij gehinderd door een kwajongen, een heup en wordt daardoor 
langdurig uitgeschakeld. Pater Walenkamp en de pas tot priester gewij-
de pater Wittenaar gaan de pastoor, die ze al ondersteunden, nu volle-
dig vervangen en spelen vanaf die tijd een zeer belangrijke, positieve rol 
in de Holtumse gemeenschap. Ook voor Duitsers en later Amerikanen 
en Engelsen in geestelijke nood stonden zij open. 

 

Mei ’44: een ergens losgeraakte, heel grote versperringsballon haakt zich vast aan het dak van de fam. 
Mains (Kleine Dries). Dit werd al snel gespot door een stelletje schooljeugd. Plotseling trok de ballon zich 
los en sleepte de staalkabel in westelijke richting, achtervolgd door de jeugd die de kabel graag wilde vast-
grijpen. Maar goed dat dit niet lukte, want de kabel raakte de hoogspanningsleiding en er ontstond een 
gigantisch vuurwerk. De hoogspanning brandde de staalkabel door en daardoor steeg de ballon snel op en 
verdween in de richting van Susteren.  

De verwachtingen dat er een invasie vanuit Engeland zou komen groeide. De Russen die in het oosten vorde-
ringen maakten, drongen er vooral ook op aan om een 2e front vanuit het westen te starten. De Duitsers 
waren hier natuurlijk op bedacht. Ze waren langs de hele kust paraat, maar gingen er toch vanuit dat een 
eventuele invasie in het Nauw van Calais, de kortste weg, zou gaan plaatsvinden. Over een invasie werd al 
vanaf ’42 nagedacht en overlegd tussen de geallieerden en er werd toen zelfs al een compleet mislukte 
‘proefinvasie’ in augustus bij Dieppe uitgevoerd. Het duurde nog bijna twee jaar voordat de geallieerden 

Pater Wittenaar 
(op latere leeftijd) 
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enigszins op een lijn zaten t.a.v. de locatie waar men zou aanvallen en om voldoende slagkracht in termen 
van manschappen en materieel te ontwikkelen. 

 

 

 

De muzikale paters Smits en Mulders 
richtten een jongenskoor op, een 
koor dat al snel de naam ‘klompen-
koor’ kreeg, omdat bij de toegang tot 
het repetitielokaal op Wolfrath of in 
Holtum steeds een heel rijtje klompen 
netjes naast elkaar stond. 

 

 

 

 

2  Op de foto van het ‘klompenkoor’ staan v.l.n.r. op de eerste rij: Harie  Peters, Math  Peters, Harie van de Bongerd (Janssen), Harie Mains, op de 
2e rij: Wil van de Sjtoffel (Stoffels), Funs van de Vos (Gielen), Jan Geurts, Sjang van Sef (Ariaans), Lei van Bèr Fiddelaars, Tjeu van Lie (Smeets), 
Sjeng van de Pender (Penners). Achteraan staat pater Smits. 
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Holtum en het verzet (wat ervan bekend is) 

Een aantal mensen uit Holtum hebben actief in het verzet gezeten. Dit geldt met name voor leden van de 
familie Van Cleef uit de Drekstraat en inwoners die met hen samenwerkten (o.a.fam. Van Sloun). Daar is 
inmiddels wel het nodige van bekend via Frits van Cleef en Lex,  zoon van zijn oudste broer Math. Misschien 
zijn er wel andere mensen en groepen geweest, maar daar hebben we weinig van kunnen achterhalen. 

De familie Van Cleef uit de Drekstraat bestond uit vader Sander en moeder Betje en een aantal kinderen 
waar Math de oudste van was en Chrit de op een na oudste. Verder bestond het gezin uit de dochters An-
nie en Greta (later gehuwd met Lei Maessen) en de jongere broers Frits en Dré. 
 Oudste zoon Math (ook wel Tjeu genoemd) was een actief lid van de Knokploeg van de Witte van Ron-

den uit Sittard, samen met Math, de Zwarte van Dols uit Sittard en iemand uit Geleen (zie verderop 
voor verzetsdaden). Deze groep ontstond op de Staatsmijnen waar zij allen werkten. 
Math van Cleef kreeg verkering en 
trouwde later met een zus van de Witte 
van Ronden, terwijl Math Dols met een 
andere zus van de familie Ronden ver-
keerde en later trouwde. Math van Cleef 
kreeg tijdens een verzetsactie in Oirs-
beek een auto-ongeluk waarbij hij 
zwaargewond werd en, naar later bleek, 
aan een oog blind bleef. Na de bevrijding 
heeft Math ook nog een tijdje bij de Ne-
derlandse Stoottroepen gediend. Hij 
heeft er na de oorlog een oorlogspensi-
oen aan overgehouden. Hij verhuisde naar Tilburg en ging in de textielhandel. Hij kreeg 1 zoon, Lex, en 
die is nu bezig om met de familie Ronden alle informatie over de knokploeg van zijn vader te verzame-
len. Math stierf jong, 41 jaar.  

 De familie Van Cleef, onder aanvoering van moeder Betje (met hulp van Sander), bood aan diverse on-
derduikers een goed gecamoufleerde tijdelijke schuilplaats in hun schuur. Hierbij waren ook Albert 
Mols en Sjenke Kelleners als contactmensen betrokken. Tevens werd er vaker vergaderd door de knok-
ploeg, waarbij de jonge Frits van Cleef vaker op de uitkijk stond. 

 Zoon Chrit vervalste samen met Bèr van Sloun (Kleine Dries, broer van Treesje Hannen-van Sloun!) per-
soonsbewijzen en runde daartoe ook een kleine geheime drukkerij, hij was ook bij een enkele overval 
door de knokploeg betrokken. Ook Albert van  

 Dochter Annie werkte samen met Berta Nelissen op het bonnendistributiekantoor in Born en gaf in-
formatie door aan de knokploeg. 

Verzetsdaden van de knokploeg van de Witte van Ronden (voor zover bekend): 
 bevrijden (in Duitse uniformen) van pastoor Huibers uit Schinnen, die op transport naar Duitsland zou 

worden gezet; 
 er zou sprake zijn geweest van minstens 1 liquidatie (nog geen verdere gegevens bekend); 
 overval op transport van distributiebonnen (t.b.v. onderduikers) door zus Annie en Bertha Nelissen op 

de weg tussen Holtum en Susteren. Annie was op de hoogte gebracht, Bertha niet!; 
 overval in Duitse uniformen op het gemeentehuis in Stein o.a. om archieven uit de kluis te stelen die 

manipulaties van enkele ambtenaren dreigden te onthullen; 
 piloten die in de buurt waren neergekomen te vervoeren naar adressen in de Peel;  
 verspreiden van verzetsfolders door de hele regio. 
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D-day en het verloop van de invasie  

Over de invasie op 6 juni en het verloop erna zijn honderden boeken volgeschreven en tientallen films ge-
maakt. Iedereen heeft er wel summier of uitgebreider kennis van genomen. Om de bevrijding van Holtum 
enigszins in perspectief te plaatsen willen we de belangrijkste feiten hier toch graag kort vermelden. 

In een jarenlang in het geheim voorbereide megagrote operatie met de codenaam Overlord landden de 
geallieerden in de vroege morgen van 6 juni tegelijk op 4 niet-aaneengesloten stranden in Normandië met 
de codenamen Utah, Ohama, Juno en Sword. De landingen werden voorafgegaan door zware beschietingen 
op de kust door de geallieerde vloot en ze werden vergezeld door een gigantische ‘paraplu’ van vliegtuigen. 
De Duitsers waren volledig verrast en het duurde zelfs enkele dagen, voordat Hitler begreep dat dit de lang-
verwachte invasie echt was en geen afleidingsmanoeuvre voor een aanval nabij Calais. Aanvankelijk durfde 
men hem niet wakker te maken en daarna was men bang om hem te informeren omdat hij in een slechte 
bui verkeerde. Het inzetten van Duitse tankdivisies duurde daarom dagenlang! 

Veel slachtoffers vielen er bij de bestorming van de ‘onneembare Atlantikwall’, vooral op Ohama Beach. Het 
verbinden van de 4 fronten was het eerste doel evenals het aanleggen van 2 kunstmatige havens en een 
onderwaterbrandstofpijpleiding van Engeland naar de Franse kust. De terreingesteldheid in Normandië 
(kleine boerenpercelen met aarden wallen en heggen) was in het voordeel van de Duitsers en zorgden er-
voor dat er aanvankelijk weinig vooruitgang werd geboekt en nog heel veel slachtoffers vielen. Een grote 
tegenslag was dat tijdens een storm een van de twee kunstmatige havens werd vernield, waardoor de aan-
voer vqn manschappen en materieel veel vertraging opliep. 

Pas ruim 2 maanden later kwam er schot in de zaak, door een tactisch plan, waarbij de Engelsen, Canadezen 
en Polen in het centrum de Duitsers bezighielden en de Amerikanen eerst zuidwaarts, daarna oostwaarts en 
volgens noordwaarts trokken en de Duitsers in de rug konden aanvallen. Deze operatie staat bekend als de 
Zak van Fallaise (de plaats waar Amerikanen en Engelsen op 21 aug. contact maakten). Met de bevrijding 
van Parijs op 25 augustus kwam een einde aan de operatie Overlord. Hierbij vielen aan geallieerde zijde ca. 
125.000 doden en gewonden en bijna 400.000 Duitsers werden gedood, gewond of krijgsgevangen ge-
maakt. Daarna ging de opmars snel en trokken de Duitsers zich massaal terug, vrijwel zonder tegenstand te 
bieden. Engelsen, Canadezen en Polen trokken volgens plan noordwaarts richting België en Nederland ter-
wijl de Amerikanen oostwaarts trokken. Doel was om zo snel mogelijk van 2 kanten Duitsland binnen te 
vallen. 

De noordelijke opmars verliep voorspoedig. Het grootste deel van België inclusief Antwerpen werd in de 
eerste dagen van september al bevrijd. De haven van Antwerpen viel weliswaar snel in geallieerde handen, 
maar kon voor aanvoer niet worden gebruikt omdat de monding van de Schelde en de Westerschelde nog 
zwaar werd verdedigd door de Duitsers. Deze moeilijke taak werd overgelaten aan vooral de Canadezen, 
terwijl Engelsen en Polen via Brabant Nederland binnentrokken en snel oprukten richting het noordwesten, 
richting Nijmegen, Arnhem. Op 5 sept. werd het gerucht verspreid dat Breda was bevrijd en op die dag ging 
door heel Nederland het bericht dat de bevrijding vrijwel een feit zou zijn en werd er al flink feestgevierd 
(Dolle Dinsdag). Dit bleek al snel helemaal fout (Breda werd overigens pas 29 sept. door de Polen bevrijd). 
Kort daarna begon de ellende voor de geallieerden pas echt met het mislukken op 17 sept. van de operatie 
Market Garden bij Arnhem. 

De oostelijke opmars van de Amerikanen verliep nog voorspoediger. In Frankrijk en Oost- België werd nau-
welijks hinder ondervonden. Overal trokken de Duitse troepen zich, tot Hitlers woede, in wanorde terug, 
onderweg alles stelend wat hen sneller vooruit kon brengen (auto’s, paarden, fietsen) en hun innerlijke 
mens kon versterken (levensmiddelen). Vaak lieten ze hiervoor zelfs hun uitrusting achter. 
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In korte tijd bereikten ze de Limburgse grens (op 12 sept.), met de bedoeling om zo snel mogelijk Aken te 
veroveren en op te stomen naar Geilenkirchen en vervolgens de Rijn. Toen begonnen voor de Amerikanen de 
problemen. 

De aanvoer met trucks vanuit de haven in Le Havre was prima georganiseerd. De enige geschikte weg werd 
in 2 eenrichtingshelften ingedeeld waarover dag en nacht trucks met bevoorrading op en af reden (de zgn. 
Red Ball Highway) waar geregeld borden met de tekst ‘Keep them rolling’ langs stonden. Omdat de aan-
voerlijnen steeds langer werden stagneerde desondanks de bevoorrading en beïnvloedde de opmars in toe-
nemende mate.  

Toch wilden de Amerikanen zo snel mogelijk Duitsland in en ze kozen hiervoor een plek bezuiden Aken, 
dwars door het Hürtgenwald. Hier stuitten ze echter op 14 sept. op ongekend felle Duitse te-genstand en 
hier leden ze in een maanden durend gevecht (tot febr. ’45!) een van de grootste, lang doodgezwegen ne-
derlagen met zware verliezen aan manschappen en materieel. Dit zorgde er al snel voor dat de noordelijke 
opmars nog meer stagneerde en eind sept. noodgedwongen volledig stokte bij gebrek aan mensen en mid-
delen. Het front kwam o.a. vlakbij Holtum lang stil te liggen. Dit duurde bijna 4 maanden, vooral ook omdat 
medio december de Duitsers met een groot tegenoffensief via Luxemburg het Ardennenoffensief lanceer-
den, dat pas eind jan. ’45 kon worden afgeslagen. 

In het kort enkele van de belangrijkste veldslagen die zich chronologisch voor en na de bevrijding van Hol-
tum afspeelden en de loop der gebeurtenissen in West-Europa bepaalden: 

14 sept. ’44 – febr. ’45:  de slag om het Hürtgenwald, een bosgebied ten zuidoosten van Aken. Hierbij wer-
den ca. 120.000 Amerikanen het slachtoffer (waarvan. ca. 33.000 doden); aan Duit-
se zijde waren 80.000 slachtoffers, waarvan 28.000 doden! 
 

17 – 25 sept. ’44: operatie Market Garden; gekenmerkt door een ruime inzet van luchtlandingstroe-
pen om strategische bruggen op Nederlands grondgebied te veroveren, werd de 
aanval van Engelsen, Amerikanen en Polen uiteindelijk een mislukking doordat de 
cruciale brug bij Arnhem niet kon worden behouden. De geallieerden telden ca. 
17.000 slachtoffers en de Duitsers ca. 13.000. 
 

24 sept. – 5 okt. ’44: bevrijding van Kerkrade als laatste plaats in Zuid-Limburg. Aken gold als bufferver-
dediging van de Duitsers voor Aken. Op 25 sept. moest de gehele bevolking m.u.v. 
de mijnwerkers op last van de Duitsers onder barre omstandigheden dwars door de 
frontlinie evacueren. Door ‘friendly fire’ op de karavaan vielen tientallen doden en 
gewonden. 
 

30 sept. – 18 okt. ’44: Operatie Aintree (slag om Overloon); een geallieerde poging om een corridor tus-
sen Nijmegen en Venlo te creëren en zo doortocht naar de Rijn te krijgen. Ten koste 
van bijna 2000 doden bereikten de geallieerden na zware gevechten uiteindelijk de 
Maas, maar daar werd het offensief gesmoord. Aan Duitse zijde waren er ca. 600 
doden. 
 

2 okt. – 8 nov. ’44:  Slag om de Schelde (bevrijding van Zeeland); in Montgomery’s haast om Duitsland 
aan te vallen, ‘vergat’ hij om eerst met alle kracht de cruciale toegang tot de haven 
van Antwerpen vrij te maken, en liet deze taak vooral aan de Canadezen over. Het 
werd uiteindelijk de (vaak vergeten) grootste slag op Nederlands grondgebied. Ten 
koste van ca. 13.000 doden, vermisten en gewonden lukte dit uiteindelijk en kon de 
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haven al snel worden gebruikt. De Duitsers verloren ruim 10.000 manschappen te
wijl er meer dan 40.000 krijgsgevangen werden genomen

Ardennenoffensief; vermetel plan, uit Hitlers eigen koker, om met meer dan een 
kwart miljoen soldaten en het beste, nog beschikbare zwaar materieel t
om Antwerpen te heroveren en de noordelijke geallieerde troep
de aanvoer uit het zuiden. De aanval vond plaats onder dekking van een aangeko
digde periode van slecht weer en werd uiteindelijk afgeslagen ten koste van zware 

rliezen aan mensen en materieel aan beide zijden (zowel aan geallieerde als Dui
se zijde ca. 80.000 doden, gewonden en krijgsgevangenen
Amerikanen o.a. in en rond de omsingelde stad Bastogne (Bastenaken), inzet
Britse divisies en verbeterde weersomstandigheden leidden uiteindelijk tot het t
rugdrijven van de Duitsers.  

ook na het mislukken van het Ardennenoffensief absoluut niet capituleren, terwijl zijn generaals 
wisten dat de strijd verloren was. Hij ging er nog altijd vanuit dat de geallieerden uiteindelijk samen met 
hem de Russen (communisten) zouden gaan bestrijden. 

n ruim 10.000 manschappen ter-
wijl er meer dan 40.000 krijgsgevangen werden genomen. 

ermetel plan, uit Hitlers eigen koker, om met meer dan een 
nog beschikbare zwaar materieel te proberen 

om Antwerpen te heroveren en de noordelijke geallieerde troepen af te snijden van 
de aanvoer uit het zuiden. De aanval vond plaats onder dekking van een aangekon-
digde periode van slecht weer en werd uiteindelijk afgeslagen ten koste van zware 

rliezen aan mensen en materieel aan beide zijden (zowel aan geallieerde als Duit-
se zijde ca. 80.000 doden, gewonden en krijgsgevangenen). Heldhaftig verzet van de 
Amerikanen o.a. in en rond de omsingelde stad Bastogne (Bastenaken), inzet van 2 

en uiteindelijk tot het te-
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De Amerikanen naderen 

Via Radio Oranje waren de mensen in Holtum goed op de hoogte van de vorderingen die er werden ge-
maakt. Naarmate de geallieerden Zuid-Nederland en Limburg naderden, werd het reizen voor mensen 
steeds moeilijker en gevaarlijker en nam de oorlogsdreiging in het dorp toe. 

1 sept. ’44: veel Amerikaanse jagers boven Zuid-Limburg, die treinen en trucks mitrailleerden. Een gasketel 
op de Maurits werd in brand geschoten. 

2 sept. ’44: rustig in de lucht. Berichten over eindeloze colonnes Duitse voertuigen van Maastricht richting 
Vaals.  

3 / 4 sept. ’44: bevel tot ontruiming van de school, vanaf maandag 4 sept. geen les meer. Wolfrath kreeg 
opdracht om 175 SS’ers in het kasteel te huisvesten en de hele Allei stond vol met legervoertuigen. 

5 / 6 sept.: SS’ers op Wolfrath verdwenen weer, maar Duitse troepen met aftandse voertuigen namen 
plaats in/rond de Allei. 

6 – 10 sept.: een komen en gaan van Duitsers in Holtum. Aan de grens werden terugtrekkende troepen 
vaak tegengehouden door SS’ers en teruggestuurd. In overleg met de Duitse commandant vonden missen 
plaats in de kerk en op Wolfrath, die ook vaak door Duitsers werden bezocht. 

10 sept. : veel geallieerde vliegtuigen kwamen over en zorgden voor verwarring. Zij bleken op weg om 
Mönchengladbach te bombarderen.  

11 sept.: Holtum was even ‘moffenvrij’, maar ’s avonds landde een nieuwe groep Wehrmachtsoldaten en 
SS’ers. Zij maakten kwartier in een wei en hun hoofdbezigheid was voorlopig het jagen op fazanten en an-
der wild. Zij waren in afwachting van de Amerikanen.  

11 – 16 sept.: veel jagers in de lucht, jagend op Duitse colonnes, en 
gebulder van kanonnen. Voortdurend trokken groepjes terugtrek-
kende Duitsers, vaak zonder leiding, door het dorp richting Susteren 
en fietsen werden gestolen. Soms vroegen ze om slaapplaatsen. De 
Duitse propaganda liet om het moreel van hun troepen hoog te 
houden alleen geluiden over een ‘bewuste frontverkorting’ en de 
nieuwe wapens (V2-raketten) horen. Troepen waren er nog, maar 
goed materieel veel minder. Communicatiemiddelen werkten nau-
welijks nog.  

Zo. 17 sept.: goed weer en jachtvliegers vallen colonnes op de Rijksweg aan. Er arriveert een vrachtwagen-
tje vol met vis op de speelplaats van de school. De Duitsers had-
den granaten in de Maas bij Grevenbicht gegooid! Zij maakten 
vuur en begonnen de vis te bakken. Die werd ook kwistig uitge-
deeld aan de toegestroomde Holtumse burgers. Veel geruchten 
deden toen de ronde over welke plaatsen al bevrijd zouden zijn 
of niet. 

18 sept.: om 10.30 uur een geweldige knal: de brug naar Illikho-
ven was door de Duitsers opgeblazen. Ook lieten de Duitsers 
een schip dwars zinken in het kanaal bij de brug in Illikhoven. 
Amerikaanse vliegtuigen voerden veel aanvallen uit op de aan- 
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en afvoerwegen rondom Holtum en ’s avonds begonnen beschietingen door hun artillerie. Het dorp werd 
gespaard, maar de schuilkelders in Holtum en op Wolfrath zaten overvol. ’s Avonds landde in Holtum weer 
een zwaar getekende groep Duitsers die onderdak vroegen. Zij vertellen dat ze de verdediging van de Mau-
rits hadden opgegeven door de overmacht aan Amerikaanse tanks en dat er ook in Sittard al gevochten 
werd. 

Het ‘spel’ gaat nu echt op de wagen 

Dinsdag 19 sept.: om 5 uur ‘s morgens schampt een granaat de school, de eerste die echt in het dorp valt! 
Alles en iedereen vlucht weer de kelders in. Veel ruiten waren gesneuveld en een paar dagen later was er 
bijna nergens meer een ruit heel. Met houten panelen, geperst karton en glas van schilderijen werd ge-
werkt om de schade provisorisch te herstellen. Ook op Wolfrath heerste veel onrust door de overvliegende 
granaten en zat de schuilkelder vol. Voor het eerst werd er boven Holtum een klein gek vliegtuigje gezien. 
Het was een 2-zitter met een 
stijf gepantserde motor en 
een frame van buizen, be-
kleed met kunstleer. Het was 
een later nog vaak gezien 
verkenningsvliegtuigje dat in 
radiografische verbinding 
stond met de Amerkaanse 
artillerie, waar de Duitsers 
zeer beducht voor waren. Zij noemden het ‘die Spinne’, in en rond Maastricht noemde men het ‘de Dreuvi-
ge’ en in Holtum werd het al gauw ‘de sjörskar’ genoemd. Spotte ‘de sjörskar’ ergens een groepje moffen 
of Duitse stellingen dan kon je er donder op zeggen dat ze vlak erna beschoten werden.  

De Duitsers brachten vrijwel direct hun artille-
rie onder in de beschutting van de Allei en de 
begroeiing rond Wolfrath. Even werden 2 mu-
nitiewagens op de binnenplaats van Wolfrath 
gestationeerd, maar die verdwenen gelukkig 
weldra naar de buurt rond Katsbek waar Duitse 
artillerie werd opgesteld. 
’s Middags kwam het bericht door dat Born 
was bevrijd. Steeds meer Duitsers vluchtten 
richting Susteren/Nieuwstadt. Tegen de avond 
trokken ook de artillerie en de troepen in Wolf-
rath zich oostelijk terug.  

Grevenbicht was bevrijd en ook in Buchten 
waren Amerikanen gezien. Even was ook Hol-
tum ‘moffenvrij’, maar tegen 23 uur kwam 
echter een grote groep Duitsers terug en nes-
telde zich in de school, die tjokvol lag. Zij waren 
aan de grens opgevangen, opnieuw bewapend 
en teruggestuurd om rond Holtum een frontli-
nie op te zetten. Een andere groep was daar al 
mee bezig. Ook op Wolfrath meldde zich weer 
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een groep dodelijk vermoeide Duitsers, al snel gevolgd door een complete bataljonsstaf met een majoor als 
commandant.  

Woensdag 20 sept.: de groep in de school van het klooster bleek een wonderlijke mengeling van legeron-
derdelen met zelfs piloten en marinemensen, wel allemaal in Wehrmachtuniformen. Een Oberfeldwebel 
voerde het commando en instrueerde gloedvol zijn troepen (für Volk und Vaterland) en gaf aan dat aan de 
westkant van Holtum meer versperringen moesten komen. Hij verdeelde zijn groep in drieën, een westelij-
ke, zuidelijke en oostelijke groep.  

Zo werd tijdelijk de historische grens tussen Gelre en Gulick hersteld. Rond 9.30 uur begonnen beschietin-
gen door Amerikaanse artillerie. In het dorp gingen steeds meer ruiten aan diggelen. Het waren nog plaag-
stootjes, maar Holtum dook weer massaal de schuilkelders in.  

Die middag deed het gerucht de ronde dat de Amerikanen er waren. Het bleek dat een Amerikaanse jeep 
met 2 personen via de Buchterweg Holtum was binnengereden. Op de kruising Buchterweg – Martinus-
straat stond bij de boerderij van Mechéél een peloton stomverbaasde Duitsers. Voordat die van de verba-
zing waren bekomen, had de jeep zich even verderop in de Martinusstraat vliegensvlug gedraaid en ging er 
vol gas vandoor terug richting Buchten. Schoten van de Duitsers misten doel. Volgens sommige mensen 
reed de jeep per ongeluk Holtum binnen, maar er circuleren ook verhalen dat het ging om een wedden-
schap om een pakje sigaretten! 

Pater Wittenaar trok langs de schuilkelders om de generale absolutie uit te delen. Willem de Bruijn heeft 
hier een kleurrijk gedicht over geschreven dat Bart in zijn 2e boek op pag. 31 heeft opgenomen. 

Donderdag 21 sept.: Buchten was niemandsland. Overdag patrouilleerden er Amerkanen, die ’s avonds 
weer richting Born verdwenen, dan keerden Duitsers er terug, die alles stalen wat ze konden gebruiken. 

Huizen in de frontlinie op de Buchterweg en Ankersweg werden verlaten. Zo trok meester Van der Heijden 
met zijn gezin naar het klooster, net als de familie In ‘t Zand. 

Ook arriveerde er deze dag een Duitse truck met daarop een boot, die tjokvol met ingeblikt voedsel bleek 
te zitten. Hij werd geparkeerd op het erf van Bertuske Geraets (links op de markt) en zakte prompt door de 
zoldering van de eronder gelegen gierkelder. Met man en macht brachten de Duitsers de kostbare lading in 
veiligheid. 

Door een granaat werd de hoofdleiding van het bovengrondse elektriciteitsnet geraakt. Maken was er niet 
bij omdat elektricien Van Mulken in Born woonde. Het werd behelpen met kaarsen en olielampen. Wolf-
rath was gespaard gebleven omdat men daar de stroom vanuit Susteren kreeg.  

Illikhoven was inmiddels bevrijd, maar het werd al gauw duidelijk dat bevoorrading van de troepen in Sit-
tard – Born, door de focus van de Amerikanen op Aken en de inmiddels begonnen slag om het Hürtgen-
wald, geen prioriteit meer had.  

Op Wolfrath arriveerde een hoge Duitse officier om er de troepen te inspecteren en aan te moedigen. Artil-
lerie die ’s avonds werd opgesteld op de binnenplaats onder de beukenboom begon richting Born te schie-
ten, maar al snel werd er massaal teruggeschoten, 2 kanonnen werden uitgeschakeld en het kasteel flink 
beschadigd. De overgebleven artillerie verdween snel, net als de hoge Duitse officier! 

Vrijdag 22 sept.: ’s nachts lag Wolfrath onder zwaar Amerikaans vuur, het regende granaten op en rond het 
kasteel. De barones en de paters kregen het Spaans benauwd en zaten vast in de kelders. Enkele soldaten 
op wacht werden gewond en werden in het pikdonker naar het woonhuis gebracht. Een was er ernstig aan 
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toe en die kreeg door een van de paters de laatste sacramenten toegediend. Ook de bataljonsstaf had zich 
in de schuilkelder gemeld, terwijl de soldaten buiten in hun schuttersputjes zaten. In de kelder werd tegen 
de morgen van matrassen een stapel gemaakt en daarop werd een altaarsteen gelegd, en zo werd daar, in 
het bijzijn van verschillende Duitse officieren, de mis gelezen. Buiten was de schade groot. Er was geen ruit 
meer heel, veel gaten in de daken, maar de hardstenen muren waren redelijk ongeschonden. De binnen-
plaats en de omringende bossen en boomgaarden leken wel omgeploegd. 

Ook in Holtum waren een aantal inslagen. Communicatie met de buitenwereld via radio of post was niet 
meer mogelijk. Papier was toen al zeer schaars en de enige informatie kwam van de Duitsers. Toch werd er 
die dag door pater Wittenaar een drukbezochte mis gelezen.  

’s Avonds waren er bij Marie in ’t Zand, recent uitgeweken naar het klooster, voortekenen dat er een baby 
op komst was. Haar man ging naar de Oberfeldwebel en die toonde begrip. Met een soldaat stuurde hij 
hem per fiets naar Susteren om een vroedvrouw op te halen. Door diverse wachtposten heen, vaker schui-
lend voor rondvliegende granaten, bereikten ze het huis van de vroedvrouw. Die ging gewillig mee terug op 
haar fiets. Bij Marie was, daar aangekomen, voorlopig nog alles rustig. 

Zaterdag 23 sept.: om 5 uur ’s morgens wordt in de kelder van het klooster Margriet in ’t Zand geboren na 
een voorspoedige bevalling. Zij werd verwelkomd met Amerikaans granaatvuur richting het oosten, waarbij 
er door de Duitsers enig weerwerk werd geleverd. De doop van Margriet was een probleempje, want de 
beoogde peter en meter woonden in resp. Susteren en Margraten. Dit werd creatief opgelost door twee 
‘geleenden’ in te schakelen, oudste broer Theo en ziekenzuster Felicie. Tegen de avond meldden zich 6 
Duitse soldaten, waaronder de soldaat die mee was geweest om de vroedvrouw te halen, bij het klooster. 
Zij kwamen op kraambezoek met een bosje bloemen, een handgeschreven felicitatie en een biljet van 10 
Reichsmark. Hun woordvoerder bracht de felicitaties over en reikte de geschenken aan. Hun bezoek werd 
zeer gewaardeerd en de geschenken worden nog steeds zorgvuldig bewaard. 

Op Wolfrath werd de verstopte auto van de jonkheer, die ergens in Vught ondergedoken zat, ontdekt door 
de Duitsers en direct door de majoor, overigens geen ongeschikte man, gevorderd. Hij was de aanvoerder 
van een staf met een aantal Duitse intellectuelen, die al vanaf het begin van de oorlog bij elkaar was. Vanuit 
Susteren werd een nieuwe accu gehaald en uit legervoertuigen werd benzine afgetapt en de auto was 
startklaar. ’s Middags kreeg de staf opdracht om direct te verhuizen naar Echt. De verdedigingssoldaten 
moesten blijven. Na afscheid te hebben genomen van de paters vertrok de groep met een trotse majoor 
voorop. 

Zondag 24 sept: na een redelijk rustige nacht, deed al snel het gerucht de ronde dat de Duitsers iemand 
hadden neergeschoten bij het einde van de Ankersweg. Het bleek te gaan om een man uit Treebeek die per 
fiets op weg was geweest naar familie in Wessem, en die meende door bevrijd gebied te rijden. Met toe-
stemming van de Oberfeldwebel mocht pater Wittenaar de gewonde man uit het gevaarlijke ‘niemands-
land’ ophalen. Het schot had gelukkig geen vitale organen geraakt en hij werd naar het klooster gebracht 
waar hij door zuster Felicie werd verbonden en verzorgd. Daags erna werd hij naar het gezin Jütten ge-
bracht, die familie van hem was. 

Er liet zich die dag eventjes een grote Duitse tank in Holtum zien. Het ging om een zgn. ‘Mutmacher’ die 
langs het front trok om de Duitse troepen moraal te geven. 

Zowel in de kerk alsook op Wolfrath werd de mis gelezen. Op Wolfrath kreeg de bevelvoerende luitenant 
vanuit Echt het bericht dat de sectie Holtum onder bevel stond van een ‘gewone’ Feldwebel. Dat kon echt 
niet. Hij moest het bevel zelf op zich nemen. De Feldwebel werd ontboden en het bevel overgebracht. Er 
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moest ‘sofort’ een telefoonverbinding tussen Wolfrath en Holtum worden gelegd om de communicatie te 
kunnen verzorgen. 

De Duitse soldaten wisten donders goed dat ze kansloos waren als de Amerikanen zouden optrekken. Op 
allerlei manieren waren ze zwaar in de minderheid en er heerste ook angst, wat ook gold voor de burgers. 
De meesten hoopten snel krijgsgevangen te worden gemaakt en van twee soldaten is bekend dat ze witte 
vlaggen lieten maken die ze direct konden tonen als de Amerikanen zouden komen. 

Ma. 25 en di. 26 sept: in de omgeving veel oorlogsgeluiden met af en toe verdwaalde inslagen in de buurt. 
Steeds ongeduldiger wachtte de bevolking op de Ami’s. Waar bleven ze toch? 

De leerlingen op Wolfrath moesten toch een tussentijds examen doen. Tijdens dit examen sloeg een gra-
naat achter Wolfrath in waardoor de stroom uitviel. Onder kaarslicht werd het examen afgemaakt. Een 
Duitse soldaat wist kort daarna wonderwel de elektriciteit weer te herstellen. 

In de schuilkelders werd vaak door moeders de luizenkam uitgehaald om bij de kinderen op luizenjacht te 
gaan. Pijnlijk maar vaak nodig. De ergste gevallen werden door de dorpskappers Ger Boels en Fried Meuris 
op een klein ‘sjtruufke’ na kaalgeschoren. 

Woensdag 27 sept.: de Duitse artillerie in de boomgaarden rond Wolfrath barstte vroeg in de nacht nog 
een keertje los. Het bleek een afscheidsconcert te zijn geweest, want het vuur werd prompt beantwoord 
door een Amerikaans spervuur op de boomgaarden. De volgende morgen was alle Duitse artillerie verdwe-
nen (naar Susteren?) of bleek vernietigd. De luitenant belde de hele morgen om materieel en versterkin-
gen, maar ving steeds bot. Wel meldde er zich een jonge Duitse luitenant met tachtig hongerige manschap-
pen, van wie sommige zelfs geen geweer meer hadden. Een boerenkar met voedsel was vrijwel hun enige 
‘wapen’. Hun keukenwagen was vermist geraakt, dus werd er al vlug provisorisch een eenpansstamppot 
gemaakt. Vanuit Echt kwam al spoedig het bericht dat het aangekomen bataljon zich daar moest melden en 
nog dezelfde dag vertrokken ze weer. 

De Amerikanen hadden ondertussen in Beek met uitgerolde stalen matten een provisorisch vliegveldje 
aangelegd, waardoor veel meer vluchten langs en achter het front konden worden uitgevoerd (vnl. met 
Thunderbirds). Zij richtten met hun mitrailleurs dood en verderf aan en wakkerden ook de angst aan. De 
linie Nieuwstadt – Holtum lag vandaag bijzonder onder vuur. 

Donderdag 28 sept: stilte voor de storm! Geregeld vuur, weer de schuilkelders in en zodra het stopte er 
weer uit. Nieuw was dat er in de lucht een 2e ‘sjörskar’ verscheen. Zij schenen vooral geïnteresseerd in de 
linie Holtum – Nieuwstadt en omgeving. Rond het middaguur barstte er een geweldig artillerievuur op de 
stellingen in genoemde verdedigingslinie los. Dit duurde ongeveer een uur, maar daarna gebeurde niets. 

Op het kasteel kwam ’s middags een kleine Duitse legertruck aan, die 25 kistjes uitlaadde ‘mit freundlichen 
Grüen vom Bataillonsstab’ en direct verderging. De kistjes bleken keurig verpakte flessen ‘Schnaps’ te 
bevatten. De kistjes werden op bevel van de luitenant met handkarren over de verschillende verdedigings-
stellingen rond Holtum verdeeld.  

Omdat er veel geluiden van verplaatsingen rond Born werden waargenomen, vroeg de luitenant geregeld 
om artillerieondersteuning. Uiteindelijk meldde zich 1 onderofficier op het kasteel met de mededeling dat 
hij een artilleriegeschut in de Allei had opgesteld. Het bleek te gaan om een kleinkalibergeschut met slechts 
25 granaten. Hij vroeg waar hij op moest schieten. De luitenant zei nog: “Wir können genauso gut mit Stei-
nen werfen”. Het kruispunt Kerkstraat – Koningsstraat werd uitgekozen. Het geschut werd opgesteld achter 
café Schreuders ‘bie de sjmeed’, waar vrij schootsveld was omdat de schuur van Ariaans eerder was afge-
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brand. De ervaren bezetting begon weldra te vuren, maar al heel snel verscheen een ‘sjörskar’. Het geschut 
werd snel aan een 4-tonner gekoppeld en verdween, waardoor dat deel van Holtum waarschijnlijk veel leed 
werd bespaard. 

Vrijdag 29 sept.: de bevrijding! De dag begon als de voorgaande. Pater Wittenaar deed de mis, toen 
plotseling in de tuin van Fried Meuris een granaat ontplofte. Ondertussen was ook de ‘sjörskar’ met een 
ander toestel in het noordoosten verschenen. Plotseling klonk het geluid van veel vurende kanonnen. Alles 
en iedereen sprintte naar de schuilkelders waar filevorming ontstond. Het vuren en de ontploffingen ooste-
lijk van Holtum volgden elkaar snel op, gevolgd door mitrailleurvuur. Na enige tijd hoorde men in de schuil-
kelders het rommelend geluid van zware voertuigen. Dat moesten de Amerikanen zijn. Tanks met hun witte 
sterren waaierden uit over het dorp. Daarna kwam de infanterie, die met trucks werd aangevoerd tot hal-
verwege de Ankersweg. Zij verspreidde zich ook. De geluiden van mitrailleurs begonnen te verminderen. 
Toen de mensen uit hun schuilkelders durfden te komen, zagen ze dat er op verschillende plaatsen branden 
woedden en dat de kerktoren 5 inslagen had gehad. Toen de luiken van de tanks werden geopend, begon-
nen de mensen te juichen en werd er al met vlaggen gezwaaid. De Amerikanen werden gevierd als helden. 

Spoedig bleek dat de bevrijding één burgerdode had geëist: 
Giel Wagemans was in zijn keuken (in de Martinusstraat) toen 
hij door een scherf van een van de laatste granaten dodelijk 
werd getroffen. Dochter Tru werd door een splinter zwaar aan 
haar bovenarm gewond. Een Duitse soldaat in het dorp kreeg 
een scherf in zijn rug en van een andere werd de hiel van zijn 
voet weggeslagen. Later bleken beiden bij hun vlucht oost-
waarts te zijn overleden. Andere Duitsers hadden al snel het 
hazenpad gekozen, met achterlating van hun wapentuig. 

De Amerikaanse aanval vond rechtstreeks vanuit Born plaats, 
terwijl op hetzelfde moment Nieuwstadt vanuit Sittard werd aangevallen. Door lichtspoormunitie waren 
diverse branden ontstaan in woonhuizen en schuren. Op de Dreesj brandden de huizen van Fieke Albers, 
Bèr Fiddelaars en Vincent Hanssen volledig af.  
De brand bij ‘de Busting’ in de Dorpsstraat (Kloosterstraat) trok de meeste aandacht en lag dichtbij de mid-
deleeuwse brandspuit die Holtum toen rijk was, maar die kon (natuurlijk) weinig meer uitrichten. 

Een vluchtende Duitser werd op de Molenveldweg nog door een tank gespot en beschoten. In de heg is 
later een laars met een stuk been erin teruggevonden. Een aantal Duitsers gaven zich direct wijselijk over 
en werden met jeeps opgehaald. In Holtum reed bij het kapelletje aan de Buchterweg een tank nog op een 
mijn, maar die richtte weinig schade aan. 

Plotseling vonden de Duitsers van achter de Vloedgraaf het nodig het dorp te beschieten. Iedereen vluchtte 
weer de kelders in. Het vuren duurde, waarschijnlijk bij gebrek aan granaten, gelukkig niet lang.  

Voor de jeugd, maar ook de volwassenen, was het toen feest. Een overvloed aan chocolade, kauwgum 
(toen nog onbekend!), sigaretten, levensmiddelen en andere zaken werden royaal uitgedeeld door de Ame-
rikanen. Taalkundig waren er de nodige problemen, maar dat kon de pret niet drukken, want Holtum was 
vrij en de inwoners voelden zich alsof ze van de hel de hemel in waren geschoten. 

Op Wolfrath was het vanaf het middaguur oorlog met heel veel mitrailleurvuur om het kasteel. In Holtum 
zag men het op diverse plekken branden, maar men was ongewis over wat daar gebeurde. De paters zagen 
al gauw dat de Duitsers aanstalten maakten om te vertrekken, maar de gevechten hielden, nu ondersteund 
door het gebulder van tankkanonnen, in alle hevigheid aan. Tegen 17.30 uur kwamen er plotseling twee 
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Amerikaanse militairen de schuilkelder binnen. Zij raadden mevrouw Ruijs en de paters aan om voorlopig 
nog te blijven zitten. Pas in de avond trokken de tanks zich terug en hield het schieten op.  De Duitsers wa-
ren verdwenen. Wolfrath was ook bevrijd! 

Die middag renden honderden Duitse soldaten op ’t Körbes (tussen Kamerhof en de Vloedgraafbrug bij 
Susteren) door de velden om de brug bij Zef Heggen te bereiken. Een van de laatste kreeg de opdracht om 
de brug te laten springen, wat hem huilend, pas na verschillende pogingen, met een geweldige knal gedeel-
telijk lukte. Weldra begonnen Duitsers aan de overzijde versperringen aan te leggen. Plotseling kwam van-
uit Nieuwstadt een grote tank, die begon te schieten. Het huis van Heggen werd in puin geschoten. Even 
later kwamen er vanuit Holtum ook een aantal tanks, vergezeld van infanterie en werden aan deze zijde 
versperringen rond de brug aangelegd. Na enige tijd en wat heen en weer schieten trokken de Amerikanen 
hun zwaar materieel tegen het donker terug. Hun primair doel was bereikt. Zij hadden een goed verdedig-
bare frontlinie gecreëerd! Duitsers die op ’t Körbes en in de bossen rond Wolfrath hadden schuilgehouden 
vluchtten bij avond naar de 
overkant. 

Holtum was dan wel bevrijd, 
door een verkenningsbataljon 
van de cavaleriedivisie ‘Hell on 
Wheels’, maar ’s avonds doken 
de meeste mensen in Holtum 
en op Wolfrath toch maar de 
kelders in. De Duitsers zaten 
nog steeds vlakbij! De bevrij-
ding was voor de Amerikanen 
een eitje geweest. Bij hen vie-
len in tegenstelling tot bij de 
Duitsers geen doden of zwaar-
gewonden. Na deze dag zag de 
frontlinie er als zo uit: zie 
rechts. 

Op deze gedenkwaardige dag 
was ook Nieuwstadt bevrijd en 
dat gold ook voor Illikhoven en 
Roosteren. Oud-Roosteren aan 
de overzijde van het kanaal 
helaas voor hen nog niet. Dat 
zou nog maanden duren. 

Het is onduidelijk hoeveel 
Duitsers er bij de bevrijding 
zijn gesneuveld, maar dat zijn 
er waarschijnlijk toch enkele 
tientallen! 
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Zaterdag 30 sept.: The day after the day before!  
De Duitsers hadden gedurende de nacht bij de Vloedgraaf hun versterkingen uitgebreid en ’s morgens werd 
de brug volledig verwoest. 

Pater Wittenaar deed ’s morgens al een zeer drukbezochte mis. De pater hoorde van een Amerikaanse 
aalmoezenier dat de Amerikanen eerder helemaal niet van plan waren geweest om in Limburg door te sto-
ten tot de lijn Sittard-Born. Hun plan was om vanuit Maastricht in een directe lijn naar Geilenkirchen te 
trekken, maar omdat de Duitsers na aanvankelijke felle gevechten in de grensstreek alleen maar bleven 
vluchten, waren ze zover gekomen en hadden ze moeten stoppen, omdat de ene na de andere tank bij 
gebrek aan benzine was stilgevallen. Pas toen ze weer enige aanvoer hadden gekregen, besloten ze het 
front te verleggen omdat de lijn Sittard – Born geen natuurlijke bescherming bood en besloten ze dus naar 
de Vloedgraaf op te rukken. 

 

De Amerikanen voelden zich al snel op hun gemak in 
Holtum en deden alsof ze thuis waren. De centrale 
keuken kwam aanvankelijk bij de bakker in de Mar-
tinusstraat. 4 tanks kwamen overdag in Holtum op 
vaste plekken te staan (bij de broewer, café Schreu-
ders, het H. Hartbeeld en tussen ’t Burbelke en Pier-
re Wagemans). Bij de Poolmolen kwamen er ook 
een aantal en ook enkele op Gebroek. ’s Nachts 
namen die allemaal andere beschermde posities in, 
maar bleven wel continu bemand. Ze begonnen zich 
in te richten op een langduriger verblijf. In het kloos-
ter werd kwartier gemaakt voor de commandant en 
officieren en er werd een noodlazaret ingericht. Nog 
geregeld vuurden de Duitsers vanuit Susteren, maar 
dat stopte al snel als de Amerikanen met veel ge-
weld terugvuurden.  

Tegen de avond werden ’t Körbes en de bossen 
rondom Wolfrath nog eens goed uitgekamd en wer-
den hierbij nog enkele Duitsers krijgsgevangen ge-
maakt.  

Bij gebrek aan stroom gingen de mensen al vroeg 
naar bed. 

 

Zondag 1 okt.: Aw Kirmes! Er was echter niets, het dorp was in feite al een grote, gratis schiettent geweest 
en er werd nog steeds geregeld geschoten. Maar de mensen waren blij en voor de Amerikanen werd alles 
gedaan. Zo werden o.a. hun jeeps, Greyhounds en tanks gepoetst tot ze glommen. 

Vanaf maandag 2 okt.: Susteren had het al vanaf medio september zwaar te verduren gehad, maar dat 
werd na het verschuiven van de frontlinie nog veel erger. Op 7 november kwam het bevel voor de bevol-
king van Susteren, Dieteren en Oud-Roosteren om te evacueren. Velen kwamen in Midden-Limburg te-
recht, maar een aantal ook veel verder weg. 
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Op 4 oktober vertrokken de paters van Wolfrath na een ruim 2-jarig verblijf, naar een moederhuis in Maa-
stricht. Pater Wittenaar bleef gelukkig op zijn post als plaatsvervangend pastoor en continueerde zijn goede 
werk. Dagelijks waren er nog artilleriebeschietingen, maar de mensen waren er hier ondertussen wel aan 
gewend.  

Aan de noordoostkant van het dorp was het steeds uitkijken voor mitrailleurvuur. Gelukkig waren er in en 
rond Holtum door de Duitsers geen mijnen gelegd en het normale leven werd weer enigermate hervat. 

De Amerikanen werden goede maatjes met de 
Holtumse bevolking. Meest actieve plek was in 
dat kader de Martinusstraat bij de bakker. Hier 
viel vaker wel wat te halen. Met de komst van 
groot keukenmaterieel veranderde dat, want 
de keuken werd nu verplaatst naar een school-
lokaal in het klooster. De kwaliteit van het 
voedsel steeg en dat gold natuurlijk ook voor 
de overblijvende restanten. De Amerikanen 
gaven gul, ook andere zaken waar gebrek aan 
was. Ze namen echter geen enkel risico waar 
het ging om de persoonlijke veiligheid van hun 
mensen. Op verdachte zaken werd driftig ge-
schoten en vuur van de Duitsers werd dubbel 
en dwars beantwoord. Het gevaarlijkst voor 
hen waren hun nachtelijke patrouilles, waarbij 
ze vaker op Duitse patrouilles stootten.  

Communicatie ging vaak met handen en 
voeten, maar er werd ook gebruik gemaakt 
van Holtumers die het Engels beheersten zoals 
Wil van Sloun en Frits van Cleef.  

De nachten werden nog steeds overwegend in 
de schuilkelders doorgebracht. In de nacht van 
13 oktober, vond een bijna 5 uur durend bom-
bardement plaats, waarbij heel veel huizen (weer) schade opliepen, maar waarbij gelukkig geen slachtoffers 
vielen. Op 16 oktober vonden overdag nog zware beschietingen plaats, waarbij de knecht van Schreuders 
gewond werd en waarbij diverse koeien en varkens ‘sneuvelden’. Ook werd Nono Ariaans (uit Frankrijk 
gekomen) zwaargewond. Na die dag vonden een aantal Holtumers het wel genoeg en vertrokken naar vei-
liger oorden.  

In de nacht van 28-29 oktober deden de Duitsers met ca. 400 man een poging om de Amerikanen te ver-
drijven. Ze werden echter vroegtijdig ontdekt doordat iemand in het donker een zogenaamde struikeldraad 
rondom een tank raakte en waardoor de hele omgeving ervan fel werd verlicht. Onmiddellijk kwam die 
tank in actie en waarschuwde ook de andere tankbemanningen en mitrailleursposten. Niet opgewassen 
tegen dit geweld vluchtten de Duitsers. Vele (meer dan de helft) werden gedood, gewond of krijgsgevangen 
gemaakt. De heroveringspoging was compleet mislukt.  
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Maar tijdens de mis namen de Duitsers wraak met een 
fikse artilleriebeschieting. Zuster en moederoverste Rafael 
werd tijdens het voeren van de kippen aan haar been ge-
wond. De slagaderlijke bloeding werd door Vic Gielen met 
zijn broekriem afgebonden. Leo Genders kwam ook helpen 
toen een volgende granaat vlakbij explodeerde en ook Vic 
en Leo verwondden. Alle drie werden ze door Amerikanen 
naar het hospitaal vervoerd.  

 

De krijgsgevangen Duitsers gingen altijd eerst naar het 
klooster waar dag en nacht altijd 2 wachtposten (meestal 
negersoldaten) ze niet al te vriendelijk opvingen. In het 
klooster zetelde toen ook de Intelligence Service. Daar 
werden ze vakkundig ondervraagd, waarna ze werden af-
gevoerd. 

 

Begin november was er weer een beschieting vanuit Duitsland met zware artillerie, waarbij het dak van 
café Schreuders bijna volledig werd weggeslagen.  

Vanwege het gevaar werden op 5 november Allerheiligen, Allerzielen en St. Martinus in één mis gevierd. 
Toch werd de kerk tijdens die mis nog ter hoogte van het priesterkoor geraakt en buiten werd zuster Euge-
nie nog door een granaatscherf getroffen. Met de Rode Kruiswagen die zuster Rafael terugbracht werd 
zuster Eugenie afgevoerd. Deze mis was de voorlopig laatste in de kerk. Pater Wittenaar bracht vanaf toen 
de communie bij de mensen aan huis! 

Begin dec. : Engelsen nemen over van de Amerikanen en evacuatie inwoners van Holtum  

Tot groot verdriet van de Holtumers nemen op 9 december de Engelsen de frontverdediging over van de 
Amerikanen. Een befaamde afscheidszin van iemand in Holtum werd opgetekend: “Wen you com bek en 
we sleep, you klop on de vinstersjlééch, you set de car op de den, I open de door, you com in en we sjlacht 
de boykip.”  

Met de komst van de Engelsen veranderde heel veel. Ze betrokken andere stellingen, met ander materieel 
en …. ze waren veel afstandelijker en achterdochtiger en …. bij hen viel ook veel minder te halen!  

Al na 4 dagen kwam van de Engelsen het bevel om te evacueren. 75 mensen mochten achterblijven om het 
vee te verzorgen. Officieel was de veiligheid van de burgers de reden tot evacuatie, maar waarschijnlijker is 
dat de echte reden was dat ze de Holtumers voor geen klap verstonden en door het dialect zagen ze in elke 
Holtumer potentieel een Duitser of een Duitse spion. Ook zagen ze met de winter in aantocht liever dat de 
huizen leeg lagen om er in te overnachten i.p.v. buiten in tentjes of schuttersputjes. Veel Holtumers strib-
belden tegen, maar na bemiddeling door pater Wittenaar kregen toch ruim 100 inwoners een verblijfpasje 
en kon de rest vertrekken naar een zelf te kiezen bestemming achter de linies. De meesten deden dat met 
paard en wagen en probeerden zaken die ze niet mee konden nemen zo goed mogelijk te verstoppen. De 
meesten landden bij familie in naburige dorpen. Holtum bleef zo mogelijk nog somberder achter dan het 
voorheen al was. 

Onze zusters: vlnr. Zr. Therèse, Louise, Theresia en Felicie 
zittend Mère Rafael. Zr. Maria ontbreekt op deze foto 
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Kort na de komst van de Engelsen kwamen Nederlandse Stoottroepen die het voorste deel van de nieuwe 
frontlinie tussen Holtum en Susteren overnamen. Zij namen bezit van het verlaten kasteel Wolfrath. 

Het Ardennenoffensief van de Duitsers in Luxemburg en oostelijk België had ook grote impact. Dit door Hit-
ler bedachte, vermetele plan werd vanaf 16 december uitgevoerd. Ook vanuit onze regio werd door de Duit-
sers zwaar materieel richting de Ardennen verplaatst, terwijl hier meer lichter materieel naartoe werd ge-
plaatst en de Duitse troepenmacht rond Susteren nog werd versterkt om de Duitse aanval na het oversteken 
van de Maas (wat uiteindelijk niet zou lukken) mee te ondersteunen.  

De Engelse Intelligence was op de hoogte van de Duitse plannen en ze legden een gigantisch mijnenveld 
aan van Sittard achter Limbricht en Born door tot aan het kanaal. Daarna werd het gros van hun manschap-
pen en materieel via de brug in Born tot achter het kanaal teruggetrokken. Slechts een handjevol man-
schappen en tanks bleven in Holtum achter.  

Hierdoor veranderde niet veel, hoewel het artillerievuur 
van Susteren en omgeving heviger werd. Een aantal van 
de achtergebleven inwoners verkaste alsnog uit Holtum. 
Op 20 december begon het schieten weer. Een granaat 
ontplofte tegen de zijgevel van café Helgers, direct daarna 
explodeerde er ook een achter de poort bij ‘de Busting’. 
Tante Mina Bustin, die de gewoonte had om bij bombar-
dementen altijd eerst de ‘blènje’ te gaan sluiten, werd 
hierbij verrast en op slag gedood. Pater Wittenaar gaf 
haar nog de laatste sacramenten. Daags erna deed hij in 
de kapel van het klooster nog de begrafenismis. Tijdens 
het neerlaten van de kist in het inderhaast gedolven graf 
op het kerkhof begon het schieten weer en vluchtten de 
weinige aanwezigen weer snel de kelders in. 

 

Rond de kerst was pater Wittenaar druk in de weer met het bezorgen van de communie bij de nog aanwe-
zige bewoners thuis. Zo toog hij ook op de Dreesj op weg naar de fam. Wijshoff langs Huize Holtum door 
toen de Duitsers hem vanuit een mitrailleurstelling bij de Vloedgraaf onder vuur namen. Met een kloeke 
sprong dook hij in de naast de weg gelegen greppel. Die was nat en modderig, maar al tijgerend bereikte de 
pater een plek waar hij uit het zicht van de schutters was. Hij verloor bij deze actie wel een van zijn klom-
pen, maar lijf en leden waren gespaard gebleven! 

Ondertussen was de Duitse aanval na vreselijke gevechten rond Bastogne vastgelopen. Toen na een dagen-
lang verbitterd gevecht de weersomstandigheden verbeterden, keerden de kansen en begonnen de Ameri-
kanen onder leiding van generaal Patton de Duitsers terug te drijven. 

Op 2e kerstdag deden de Duitsers vanuit Baakhoven nog een plotselinge aanval op Gebroek. Ze maakten 
hierbij een ultramoderne radioauto buit.  

Op 29 december vond in Born nog een dodelijk drama plaats, toen Neelke, de 29-jarige dochter van de daar 
geëvacueerde familie Mols uit Holtum, door een Amerikaanse legertruck werd overreden. Zij was daarmee 
de 3e inwoner van Holtum die als gevolg van de oorlog overleed. 



 
De Engelsen en de Amerikanen waren 
al een tijd bezig om operatie Blackcock
de bevrijding van de Roerstreek (de 
driehoek Sittard – Geilenkirchen 
Roermond) voor te bereiden. Door het 
Ardennenoffensief werd de uitvoering 
vertraagd, maar toch werden vanaf 
januari de troepenmacht en het mat
rieel in de regio duidelijk waarnee
baar versterkt. De weg van Sittard naar 
Born stond op een gegeven moment 
vol met tanks.  

Operatie Blackcock startte op 13 janu
ri over een breed witbesneeuwd 
(liep tot ver over de Duitse grens door). 
Eerst kwamen de mijnenvegers en 
werd Baakhoven gezuiverd. Op 16 januari rolde een eindeloze rij tanks 
richting Susteren. Er werd in no time een brug over de Vloedgraaf geslagen en daarna werd de aanval op 
Dieteren en Susteren ingezet. Het verzet van de Duitsers was hevig en er vonden in diverse plaatsen veel 
huis-aan-huisgevechten plaats. De hele ope
dan duizend doden en aan Duitse kant ca. tweeduizend man. Tevens vielen er veel gewonden. 

Op 20 januari vielen bij een geallieerd bombardement op Mon
den, terwijl vrijwel het hele dorp werd verwoest.

Enkele dagen na het begin van de operatie Blackcock werd 
het in Holtum eindelijk rustiger en begonnen de eerste 
evacués al terug te keren. Alle huizen en schuren hadden 
wel lichtere of zwaardere schade opgel
genstelling tot het volledig in puin geschoten Susteren viel 
het nog mee. De wegen waren bijna onbegaanbaar door al 
het zware materieel dat bij slecht weer door het dorp was 
getrokken. Het bleek dat de Engelsen flink wat huizen st
vig hadden geplunderd en ook op Wolfrath bleek later dat 
de Stoottroepen flink huis hadden gehouden. 

Provisorisch begonnen de bewoners met de hoogstnodige 
herstelwerkzaamheden en ontstond er bij gebrek aan 
koopwaar al snel een levendige ruilhandel. 
duurde het echter nog, voordat de ele
was hersteld.  

De Engelsen hadden in het klooster een veldlaz
richt en daar werden onafgebroken d
binnengebracht. Doden werden voorlopig in de gangen 
gelegd tot er kisten werden aangevoerd. Het meest afgri
selijk was als er weer een jeep met geel
tonnen aankwam. Die tonnen bevatten lichamelijke resten van soldaten die op een mijn waren gelopen of 
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een voltreffer hadden gekregen. Een aparte afdeling in het lazaret hield zich bezig met het uitzoeken van de 
inhoud! 

In het klooster kwam na het vertrek van de Engelsen al spoedig een op-
vangcentrum voor Amerikaanse soldaten. Telkens kwam er één compag-
nie om even bij te komen van de strijd aan het front. Zij werden gewas-
sen, ontluisd en van schone pakken voorzien en mochten vooral een tijd 
slapen, slapen! De keet op de speelplaats werd ingericht als kantine en 
de drank vloeide er geregeld rijkelijk. 

 

In Susteren kwam een interneringskamp voor NSB’ers. Mensen konden 
hier geïnterneerden inhuren (voor hun dagelijkse kost) om klusjes uit te 
laten voeren. ’s Avonds werden ze weer opgehaald. Ook in Holtum werd 
van deze ‘service’ goed gebruikgemaakt. 

  

 

 

Al vrij vlug na de operatie 
Blackcock werd op initiatief 
van pater Wittenaar en o.l.v. 
Frans Muijsers en Vic Gielen 
‘Jong Nederland’, een soort 
verkennersclub, opgericht. Het 
leeg liggende Pruus huuske 
werd hun clublokaal. Met man 
en macht werd het gebouw 
ingericht en al snel werden 
door de leden en de moeders 
kaki uniformen gemaakt. Toen 
hopman Frans Muijsers later 
zijn roeping tot priester ging 
volgen, werd Vic Gielen de 
hopman en toen Sef Hochs-
tenbach uit Born als vaandrig 
aansloot, werd de club steeds 
professioneler. Hij had erva-
ring en verschillende cursus-
sen gevolgd op het gebied van 
jeugdwerk. Verschillende nieuwe technieken en spelen werden geleerd en uitgevoerd. Vooral vlag verove-
ren werd een populair spel. 

 
Voor de jeugd was het overigens elke dag dat het niet regende feest. Zij stroopte de hele dag de velden af 
naar alles wat maar enigszins rook naar oorlogsmaterieel. Gelukkig had ‘de Lump’, dhr. J. Limpens uit Sit-
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tard, die een zesde zintuig had voor explosieven, de omringende velden al van de gevaarlijkste spullen ge-
zuiverd, maar er bleef nog meer dan genoeg over. Dat er geen doden zijn gevallen is eigenlijk een wonder, 
want er werd met van alles en nog wat geëxperimenteerd. Over wat er door de jeugd toentertijd werd uit-
gespookt zou gemakkelijk een paragraaf volgeschreven kunnen worden. Snijwonden en verbrandingen 
deden zich geregeld voor. Alleen Toontje Biesman moest een hand missen nadat een explosief dichtbij Hui-
ze Holtum ontplofte. Zijn kompanen Theike Quix en de broers Piet en Ger Goedermans kwamen daarbij 
goed weg met slechts heel kleine scherfjes in o.a. hun gezicht.  

Het verenigingsleven begon ook weer voorzichtig op gang te komen. Het duurde echter nog lang voordat 
de schutterij, de fanfare en de voetbalclub, bij gebrek aan materieel, weer naar buiten konden treden.  

Eind juni werd de school ontruimd na 10 maanden als een soort kazerne te hebben gediend en op 1 sep-
tember werden de lessen tot verdriet van de jeugd weer hervat.  

Voor Jong Nederland (en Holtum) was het jammer dat het Pruus Huuske later op last van de grondeigenaar 
werd afgebroken.  

Natuurlijk was met de bevrijding van de Roerstreek de oorlog in Nederland niet afgelopen en verkeerde het 
westen van Nederland tijdens en na de hongerwinter nog lang in diepe ellende. Op 5 mei capituleerden de 
Duitsers in Nederland.  

Vooral in Duitsland vonden nog zware gevechten plaats o.a. bij de Rijn in Remagen en bij de verovering van 
Berlijn door de Russen. Op 30 april pleegde Hitler daar in een bunker zelfmoord. Op 7 mei tekende generaal 
Jodl in Reims de overgave van alle Duitse troepen aan de geallieerden en op 8 mei deed generaal Keitel dat 
ook richting de Russen. De oorlog was voorbij, maar de naweeën ervan zouden nog vele, vele jaren duren. 
  



 

Tot slot 
 
Dank aan allen die voor deze samenvatting 
‘munitie’ hebben aangeleverd en excuses 
voor eventuele fouten en foutjes. De meeste 
dank zijn wij verschuldigd aan Bart van den 
Berk en zijn bronnen. Hij maakte voor zijn 
boeken gebruik van materiaal van zijn vader, 
G. van den Berk, enkele paters op Wolfrath
eigen herinneringen, maar ook van onderstaande externe bronnen:
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2x Bart van den Berk 
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Dank aan allen die voor deze samenvatting 
‘munitie’ hebben aangeleverd en excuses 

s. De meeste 
dank zijn wij verschuldigd aan Bart van den 

maakte voor zijn 
boeken gebruik van materiaal van zijn vader, 

op Wolfrath en  
eigen herinneringen, maar ook van onderstaande externe bronnen: 

 
 

 

 

 

 

 

  

G. van den Berk       Pater J. Walenkamp   Pater W. Wittenaar     Pater Fr. DuboisG. van den Berk       Pater J. Walenkamp   Pater W. Wittenaar     Pater Fr. Dubois 
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In deel 2 van de boeken van Bart, Holtum in sombere dagen, is een alfabetische lijst van mensen opgeno-
men die hebben ingetekend op deel I en/of deel 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z.o.z. 
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Tot slot danken wij ook de heren Frits van Cleef, Lex van Cleef en Wil van Sloun. 
 
Wij vonden het een voorrecht om deze samenvatting te mogen en kunnen maken. Veel van het verleden 
van ons dorp is ondertussen bedekt onder een dikke tijdsdeken. Wij hopen dat de moeilijke periode van de 
oorlog en de bevrijding door de huidige en toekomstige generaties niet helemaal wordt vergeten, en dat 
het er aan bijdraagt om ons te blijven realiseren dat leven in vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat die 
vrijheid in het verleden ook in Holtum met bloed, zweet en tranen betaald is. 
 
Op 8 november herdenken wij de oorlog en onze bevrijding (75 jaar na datum) tijdens een ‘Houtem Vreu-
ger avond’ in de Auw Sjoal met muziek uit die periode door muziekgezelschap Juliana en presentaties door 
twee leden van onze werkgroep, John Stoffels en Hanneke Daalmans. 
 
 
namens de werkgroep ‘Houtem Vreuger’, 
Frits Suntjens en Jos Cramers 


