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Inleiding
Wat eraan voorafging
In de eerste twee delen “Ongenode buren” en “De buren blijven” van deze trilogie
ben ik ingegaan op de mobilisatietijd, de inval van de Duitsers en de
bezettingsperikelen in en rondom Beek. Beide delen laten zien hoe een kleine
gemeenschap is omgegaan met de “overval” van onze oosterburen en hoe de
houding van de Beekse inwoners verandert van gelatenheid naar frustratie en
boosheid over de Duitse repressie. De landing van de Geallieerden in Noord-Afrika in
november 1942 en vooral de nederlagen van de Duitsers aan het oostfront vanaf
begin 1943 wakkeren de hoop op een spoedige bevrijding aan. De Nazi’s blijken niet
meer onoverwinnelijk. Eindelijk is er perspectief, dat aan de basis ligt om nog “even”
vol te houden. De bezetting van Zuid-Limburg gaat echter ondertussen onverminderd
door, waarbij de onderdrukking alleen maar heviger wordt. De aandacht ligt nu bij
het jagen op onderduikers. Ook de gevolgen van de gevechten aan de diverse fronten
vinden hun weerslag in de bezette gebieden. De druk om mankracht en materialen te
leveren wordt steeds hoger.
Het vorige deel eindigt in de carnavalsperiode van 1944. De geruchten en berichten
over een geplande geallieerde landing in Frankrijk nemen toe. Gaat het dan toch
eindelijk gebeuren?
Naar het einde
In dit derde en laatste deel: “De buren ons huis uit” beschrijf ik, hoe het de Beekse
populatie vergaat tijdens de maanden vóór de bevrijding, de bevrijdingsgevechten in
de omgeving en de gebeurtenissen in het jaar na de bevrijding. De geallieerde
opmars na de invasie op de Normandische stranden op 6 juni 1944 verloopt - na een
aanvankelijke vertraging - zeer voorspoedig. In de loop van september wordt België al
bevrijd en staan de Geallieerden aan de poorten van Zuid-Limburg. De bezetter wordt
steeds nerveuzer en strijdt met de moed der wanhoop.
Onze regio blijft een hongerwinter bespaard, maar wordt gedurende bijna een half
jaar een belangrijk verzamelgebied voor geallieerde troepen. Plotseling is onze locatie
een logistieke “hotspot” voor grote slagvelden in en rond Aken, de Ardennen,
Midden-Limburg en het Rijngebied. Tienduizenden troepen vinden tijdelijk onderdak
in en rond Beek, voordat zij ten strijde trekken. De traditionele Zuid-Limburgse
structuur en cultuur worden danig op hun kop gezet en Beek maakt kennis met “de
grote wereld”. Relatielustige soldaten, andere huidskleur, gewoonten, gebruiken en
religies dienen zich nadrukkelijk aan. De effecten daarvan zullen nog jarenlang
zichtbaar blijven.
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Bronnen
Ik heb wederom dankbaar gebruik gemaakt van de publicaties van Paul Mennens,
Joost van Sonsbeeck en Herman van Rens en de oorlogsdagboeken van Sef Mennens
en een onbekende Beekenaar. Ik heb hun bevindingen samenvattend opgenomen,
inclusief de informatie, verkregen uit de gemeentelijke en andere archieven en vele
kranten- artikelen uit die tijd. In dit derde deel wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de militaire bevrijdingsoperaties rondom Beek. De bestaande informatie is
daarbij aangevuld met eigen onderzoek. Ik heb gebruik kunnen maken van originele
en gedetailleerde Amerikaanse en Duitse militaire verslagen over de gevechten, die in
onze regio hebben plaatsgevonden. Daarnaast heb ik enkele extra interviews
gehouden met nabestaanden van personen, die direct getuige waren van de
gebeurtenissen gedurende en na de bevrijding.
Voor een aantal gebruikte Duitse en Engelse begrippen in dit deel 3 is een lijst van
verklaringen toegevoegd aan het einde van dit deel.
Aan hen, die vielen
Ik draag dit deel op aan de Amerikaanse militairen van de “Hell on Wheels” Tankdivisie en ondersteunende eenheden, die zijn gesneuveld bij de bevrijding van ZuidLimburg. De gedachten gaan ook uit naar de Beekse burgers en militairen, die bij de
bevrijding en kort daarna zijn omgekomen in Beek, elders in Nederland of
Nederlands-Indië.
Dankwoord
Ook dit deel is taalkundig kritisch bekeken door mijn echtgenote en Louis Beckers,
hetgeen de leesbaarheid van dit deel heeft bevorderd. Mijn dank gaat ook uit naar
Paul Mennens voor zijn inhoudelijke correcties en aanvullingen.

R.H.M. Göttgens, juni 2021
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1. De weg naar de bevrijding wordt geplaveid
Aan het einde van deel 2 hebben we gezien, dat de inwoners van Beek het steeds
moeilijker krijgen naarmate de Geallieerden in Italië en Rusland verder oprukken. De
beschikbare Duitse mankracht en middelen beginnen desastreus af te nemen en de
geruchten over een aanstaande geallieerde landing in Frankrijk worden steeds
frequenter en luider. Deze ontwikkelingen zullen een grote invloed hebben op de
toch al geplaagde inwoners. De bezetter grijpt naar steeds drastischere maatregelen
en legt een steeds grotere claim op mens en materiaal in de bezette gebieden.

1.1. De bezetter wordt nerveus
Urgente behoefte aan materialen en brandstof
In de loop van 1944 wordt de Duitse oorlogsproductie steeds meer geconfronteerd met
problemen. Hoewel men erin slaagt steeds meer te
produceren, blijkt dat bij lange na niet voldoende
om in de behoeften te voorzien.
Productiecapaciteit Duitsland.
Onderstaand staatje laat zien, dat hoewel de Duitse oorlogsproductie in 1944 toeneemt t.o.v. 1943, de
“productieconcurrentie” met de Geallieerden duidelijk wordt
verloren.
Lijst van Beekse boeren, die ijzer van hun
prikkeldraad hebben ingeleverd. Februari 1944

1943

1944

Duitsland

5.700

7.900

Rusland

19.900

16.900

Duisland en Italië

42.500

67.500

Geallieerden

147.000

163.000

Tanks

Vliegtuigen

De situatie is zelfs zo slecht, dat de Beekse grondeigenaren in januari 1944 tien meter prikkeldraad
per hectare grasland moeten inleveren bij de
Duitse Wehrmacht. Slechts na grove bedreigingen
zijn de boeren bereid wat ijzer ter beschikking te
Brief van de burgemeester van Beek aan de
stellen. Benzine is helemaal niet meer beschikbaar
Limburgse Commissaris, waarin wordt gemeld,
dat 455kg ijzer is verzameld in Beek. 9 feb. ‘44 voor burgers, zelfs niet voor de kritieke beroepen.
Al het beschikbare volume gaat naar de Duitse autoriteiten en het leger. De enige
manier om brandstof voor de enkele nog aanwezige trucks en personenauto’s te
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Een auto, aangedreven met hout

Vuilnisophalen met een paard-aangedreven vrachtauto

Vordering van de Chevrolet van dhr. P.G. Hoefer

“Tegoedbon” van de Duitse Wehrmacht

krijgen, is door de motoren geschikt te
maken voor gebruik van kolen of hout. Deze
conversie verandert het uiterlijk van de
voertuigen drastisch!
In vele gevallen wordt het paard weer van
stal gehaald, voor zover de dieren niet
eerder zijn gevorderd voor het Duitse leger.
Overigens wordt het aantal beschikbare
voertuigen steeds geringer, aangezien de
bezetter alsmaar meer voertuigen inpikt.
De Wehrmacht probeert zoveel mogelijk
voertuigen op te kopen. Ook in Beek
verdwijnt zo de Chevrolet uit 1938 van Dhr.
Hoefer naar de Wehrmacht voor een prijs
van Fl. 2.000. Het is mij overigens niet
bekend of Dhr. Hoefer dit bedrag ook
daadwerkelijk heeft ontvangen. Indien wel,
dan is het bedrag waarschijnlijk als
“Wehrmacht tegoedbon” of in Duitse
Rijksmarken gecompenseerd, die beide na
de oorlog niets meer waard zijn.
In februari 1944 worden alle telefoonverbindingen enkele dagen afgesloten in het
kader van de zoektocht naar onderduikers.
De Duitse Sicherheitspolizei is fanatiek op
zoek naar de laatste Joden en verzetsmensen en wil voorkomen, dat deze
personen voortijdig worden gewaarschuwd.
Kort daarna wordt de bevolking met meer
teleurstellingen geconfronteerd. Het
rantsoen voor melk en boter wordt verder
beperkt. Textiel, papier, verf, fietsenbanden
en touw zijn helemaal niet meer te krijgen.
Het oorlogsgeweld komt weer even dichter
bij Beek als begin maart 1944 de familie M.
uit Neerbeek het bericht krijgt, dat hun
zoon, die als SS-vrijwilliger in dienst is
getreden, tijdens internering aan het
oostfront is gestorven. Hij is één van de naar
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schatting elf Beekenaren, die vrijwillig zijn toegetreden tot het leger van de vijand.
Ondanks al deze tegenslagen is er hernieuwde hoop als de geruchten de ronde doen,
dat de Geallieerden zijn geland in de buurt van Rome. De stad zal echter pas begin
juni 1944 worden ingenomen.

1.2. Het beste nieuws sinds jaren
De bommen naderen
Het aantal geallieerde bombardementen op doelen in Duitsland bereikt een nieuw
hoogtepunt in april en mei. Dag en nacht komen Amerikaanse en Engelse toestellen
over. De Geallieerden hebben een nieuw
radarsysteem geïnstalleerd in hun
vliegtuigen, waardoor ze ook bij slecht weer
kunnen vliegen. Vanaf mei verschuift
bovendien het doelgebied steeds meer van
Duitsland naar logistieke faciliteiten in NoordFrankrijk en België. Rangeerterreinen,
vliegvelden en bruggen worden in
toenemende mate aangevallen en jagers
bestoken spoorwegen, locomotieven en
kleine doelen in de directe omgeving van
Beek. Er worden pamfletten uitgestrooid met
de waarschuwing voor de bevolking, dat de
luchtbombardementen zullen toenemen en
dat reizen per trein ten zeerste wordt
afgeraden. Alle treinen worden geacht te zijn
ingezet voor Duits militair transport. N.a.v.
Pamflet, verspreid door de Geallieerden waarin zij
deze aanvallen verschijnen er steeds vaker
waarschuwen voor de verhoogde bombardementsacties in Nederland, 16 april 1944
berichten in de kranten over een mogelijke
invasie. Er worden zelfs weddenschappen afgesloten over de datum van de invasie:
vóór 15 mei of 1 juni. Op 22 mei 1944 komen de bombardementen wel erg dichtbij:
Het spooremplacement en een trein bij Susteren worden door Engelse vliegtuigen
gebombardeerd, waarbij zes doden vallen. In Born valt een grote bom, die veel
schade veroorzaakt. Ook in Meerssen wordt een huis getroffen met twee doden als
gevolg. Er belanden steeds vaker blindgangers in de velden rondom Beek, gelukkig
zonder veel schade aan te richten. In de periode mei-augustus wordt de omgeving
van Beek drie keer getroffen door “verloren” bommen. Deze bommen worden
bewust snel gedropt, omdat een vliegtuig is geraakt door een Duitse jager of
afweergeschut. Er is dan weinig tijd om een “geschikte” plek te vinden om de
projectielen kwijt te raken. Hoe dan ook, de schade blijft ook nu beperkt tot enkele
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gedode koeien en beschadigde fruitbomen. Op 20 mei stort een Amerikaanse
bommenwerper neer in Neerbeek op de terugweg van een missie bij Luik. De
bemanning overleeft en weet uit handen van de Duitsers te blijven (zie ook deel 2 van
deze kroniek). Ook het aantal luchtgevechten neemt toe. Al dit luchtgeweld gaat
gepaard met frequente sirene-alarmen en angstige momenten, zowel overdag als
‘nachts. Allengs worden ook steeds meer verkenningstoestellen waargenomen. Is dit
de voorbode tot de langverwachte invasie? Hardnekkige geruchten doen de ronde,
dat de Geallieerden bij het Nauw van Calais zullen landen op 1 juni.
Lesje geleerd
Na het bombardement op Geleen in oktober 1942 (zie deel 2 van deze kroniek) zijn
de mogelijke schuilplaatsen en schuilcapaciteit
in Beek in kaart gebracht om in voorkomende
gevallen snel adequate beschutting te kunnen
vinden bij luchtalarm. Er is exact aangegeven,
waar men binnenshuis kan gaan schuilen. Na
het genoemde bombardement, met ook veel
schade in Beek, is de bereidheid van de
bevolking om een schuilplaats op te zoeken na
een sirene-alarm sterk toegenomen. De lijst is
ook een leidraad voor de reddingwerkers,
waardoor zij precies weten waar de bewoners
zich kunnen bevinden, mocht het pand
getroffen zijn door een bom. Voor zover
bekend, is geen bom op de kern van Beek
terechtgekomen na oktober 1942.
Fragment uit de lijst van schuilplaatsen in Beek
Meer slecht nieuws voor de Duitsers en optimisme in Beek
In november 1943 werd de NSB “Landwacht” in Nederland geïnstalleerd. De leden
ervan verschijnen eind maart 1944 voor het eerst op straat in Beek in hun zwarte
tenue. Deze paramilitaire organisatie is aanvankelijk onderdeel van de NSB, maar zal
later geplaatst worden onder direct gezag van de
“Befehlshaber der Ordnungspolizei” in Nederland,
generaal Reuter. De organisatie bestaat vooral uit
NSB’ers. Ze wordt voornamelijk ingezet voor de
bewaking van objecten, het controleren van persoonsbewijzen en het uitvoeren van arrestaties, huiszoekingen
Manchet van een Landwachter
en visitaties. Vanaf eind maart 1944 wordt deze
organisatie ook actief in Beek. Ze zijn slechts bewapend met jachtgeweren en
bajonetten. Verder durft de bezetter niet te gaan! Zij vervangen de reguliere Duitse
soldaten, die hard nodig zijn aan het front. Weer een bewijs voor de Beekenaren, dat
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het Duitse leger het moeilijk heeft om aan voldoende mankracht te komen na de
immense verliezen in Rusland. Hele divisies raken incompleet en zelfs jongens van 16
jaar en gepensioneerde burgers worden opgeroepen om hun vaderland te
verdedigen. Hele regimenten worden uit de grond gestampt met mannen, die niet
(meer) geschikt zijn voor hun taak. De lezer zal deze personen nog tegenkomen
tijdens de bevrijdingsacties rond Beek.
Op 24 maart behaalt de Landwacht al haar eerste lokale succes. In Geleen wordt een
grote razzia gehouden om onderduikers op te sporen. Hierbij worden met een tiental
helpers veertig personen opgepakt. Hoewel Beek buiten schot blijft, zit de angst er
goed in. Men maakt zich grote zorgen over de vele onderduikers, die in het dorp zijn
ondergebracht.
Regout rapporteert op 25 mei de vondst van een Engelse ballon vol met pamfletten.
Het begin van het einde
En dan………..De grote gebeurtenis,
waarop iedereen heeft gewacht!
Enkele Beekenaren vernemen
’s morgens op 6 juni stiekem via
Radio Oranje, dat een grote
militaire landing aan de gang is op
vijf stranden in Normandië. Deze
dag worden in totaal 156.000
Amerikaanse, Britse, Canadese,
Franse en Poolse troepen aan land
gebracht m.b.v. 4.100 grote en
kleine landingsvaartuigen en 1.400
Operatie “Overlord”, de landingen in Normandië op 6 juni 1944
transporttoestellen en gliders. De
grootste invasievloot en amfibische landing ooit.
Ook de nationale en Duitse kranten berichten
over de invasie. Eindelijk lijkt het begin van het
einde nabij met deze gigantische Operatie
“Overlord”. Het 1ste US Leger is onderdeel van
deze strijdmacht. Dit onderdeel met de “Old
Hickory” Infanteriedivisie en de Tankdivisie “Hell
on Wheels” zullen we later nog tegenkomen bij de
bevrijding van Zuid-Limburg.
De inwoners van Beek zijn opgetogen met dit
nieuws en vieren deze gebeurtenis thuis in
besloten kring. Vanaf deze dag zal een illegaal gedrukt blaadje, de “Vrijheidsbode”
verslag doen over de vorderingen van het geallieerde leger. Dit blaadje wordt in Beek
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nota bene getypt door ambtenaren op het gemeentehuis. Men verwacht nu snel
bevrijd te worden, maar het geduld zal nog danig op de proef worden gesteld.
Vorderingen van de Geallieerden na 6 juni tot aan de Limburgse grenzen.
Aan de landing op 6 juni zelf nemen in totaal 5.800 vaartuigen van alle types deel. Daarnaast
participeren er 13.500 bommenwerpers, troepentransportvliegtuigen, verkenningstoestellen en
gliders. Er vallen deze dag aan beide zijden in totaal 20.000 slachtoffers, waarvan tussen de 8.000 en
13.000 doden.
Na de succesvolle landing op 6 juni zetten de Geallieerden binnen vijf dagen nog eens 325.000 man en
54.000 voertuigen aan land. Er worden kunstmatige havens aangelegd, die hen in staat stellen grote
hoeveelheden materiaal, tanks en voertuigen in te zetten zonder de beschikking te hebben over een
natuurlijke haven. Hoewel het eerste bruggenhoofd snel gevormd kan worden, is het zaak om snel
naar het binnenland door te stoten, naar de steden Caen en St. Lo en om de haven van Cherbourg in
te nemen. Dit blijkt echter meer inspanning en tijd te kosten. De bevelvoerder van de Duitse troepen
in Normandië, Veldmaarschalk Erwin Rommel, hoopt de invasiemacht nog zoveel mogelijk te kunnen
stoppen bij de stranden. Door uitgekiende misleidingsacties van de Geallieerden, de sabotage van het
Franse verzet en twijfels bij Hitler over de vroege inzet van twee tankdivisies wordt de kans gemist om
Rommels strategie uit te voeren. Toch zal het nog tot medio augustus duren, eer de geallieerden
volop en definitief kunnen doorstoten richting Parijs, twee en een halve maand na de invasie.
Tot 22 augustus (D-Day + 77; het officiële einde van de slag om Normandië) worden 440.000
voertuigen aan land gebracht met bijna vier miljoen manschappen. De geallieerden verliezen in die
tijd bedragen 210.000 man (doden, gewonden, vermisten en gevangenen) en bij de Duitsers bijna
twee keer zoveel, waarbij de helft gevangen wordt gemaakt. Verder vallen er zeker 35.000 (Franse)
burgerslachtoffers. Het aantal slachtoffers per dag is hiermee vergelijkbaar met dat gedurende de
slag aan de Somme, één van de grootste slagen in de Eerste Wereldoorlog.
Op 25 augustus geeft de Duitse commandant van Parijs zich over en op 2 september wordt de
Belgische grens bij Doornik overschreden door verkenningseenheden van de voor Beek relevante “Hell
on Wheels” Tankdivisie (2e US Tankdivisie). Zij zijn de eerste geallieerde eenheden, die de grens met
België overschrijden. Dan stokt de opmars wegens de lange aanvoerlijnen. Antwerpen is nog niet
veroverd en alles moet nog via het
500 km verder weg gelegen
Normandië worden aangevoerd. De
brandstof-, munitie- en voedselvoorziening moeten opnieuw en
beter georganiseerd worden. De
tankdivisie kan na enkele dagen
weer optrekken richting
Albertkanaal en al op 8 september
wordt St. Truiden bevrijd en Hasselt
bereikt. Een zeer indrukwekkende
prestatie. De divisie bereikt met
15.000 manschappen en bijna 400
De lange weg van “Hell on Wheels”van Normandië tot Maastricht en Beek
tanks en 1.600 andere voertuigen
een gemiddelde snelheid van tien km per dag. De totale lengte van de kolonne bedraagt 115 km! Het
duurt maar liefst twaalf uur voordat de complete divisie een bepaalt punt is gepasseerd. Deze tijd is
zelfs langer als er hevig gevochten moet worden. Het Albertkanaal wordt ondertussen hevig
verdedigd door de Duitsers om tijd te winnen. Het volgende geallieerde doel is namelijk de
Siegfriedlinie (Westwall), een lange verdedigingslinie, die deels ten oosten van Zuid-Limburg loopt.
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Deze linie stamt nog uit de Eerste Wereldoorlog en is danig verouderd. Veel loopgraven zijn gedempt
of dichtgeslibd en de bunkers zijn vaak bewoond door gezinnen, die hun huis verloren hebben door
bombardementen. De wapensystemen zijn in het verleden weggehaald voor inzet aan het oostfront.
Het Duitse leger heeft tijd nodig om de versterkingen weer op orde te brengen. Een doorbraak door
deze linie geeft de Geallieerden de ruimte om door te stoten in “die Heimat” op weg naar Berlijn. De
tankdivisie zal ook het al bevrijde Maastricht aandoen op haar opmars naar Beek en de Siegfriedlinie.
Op 7 september wordt Luik veroverd door de “Old Hickory” Divisie (30ste US Infanteriedivisie). Deze
divisie trekt op aan de rechterflank van “Hell on Wheels”. De strijd bij Luik blijft niet onopgemerkt in
Beek. Men kan de gevechten zelfs horen bij een gunstige windrichting.
Hoe de opmars verder verloopt, komt later nog in detail ter sprake.

1.3. De “fliplinie”

De “vrijheidsbode n.3 bericht over Normandië op 8 juni 1944

Beekse mannen graven aan de “Fliplinie in Beek en Meerssen

Terwijl de geallieerden landen in
Normandië en hun opmars op het vaste
land voortzetten, beginnen de gevolgen
ook voor Beek zichtbaar te worden. De
bezetter gaat beseffen, dat de vijand
wel eens snel zou kunnen oprukken. De
belangrijke verdedigingslijn ten oosten
van de Limburgse grens (de
Siegfriedlinie) moet nog snel hersteld
worden en het Duitse leger is er alles
aan gelegen om de opmars zoveel
mogelijk te vertragen. Zij richten een
verdedigingslinie in langs de Geul, die
het Julianakanaal verbindt met de
Siegfriedlinie. Op 19 juni worden alle
Beekse mannen tussen de 18 en 50 jaar
opgeroepen om schuttersputten en
tankgrachten te gaan graven aan
weerszijden van de Rijksweg ten zuiden
van het dorp. De mijnwerkers, post- en
spoorambtenaren en diegenen die in
Duitsland werken, zijn vrijgesteld. De
rest wordt zonder uitzondering geacht
zijn bijdrage te leveren. Toch komen 78
mannen niet opdagen voor dit
graafwerk. Zij moeten zich daar later
voor verantwoorden. Zij die wel gaan,
stellen alles in het werk om de zaak te
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vertragen. Er zullen tot september nog
herhaalde oproepen plaatsvinden door
burgemeester Regout, waarbij hij
persoonlijk toezicht houdt op de
graafwerkzaamheden. De linie krijgt
dan ook al gauw de bijnaam “Fliplinie”, naar de bijnaam van de
burgemeester. Veel Beekenaren
blijven echter weigeren en duiken
onder. Eind augustus vindt weer een
Beekse “putjesgravers” met gezinsleden op weg op
een vrachtauto van de Fa. Dabekausen, augustus 1944
persoonlijke oproep plaats van de
burgemeester aan 150 mannen om te graven in de buurt van Meerssen. Deelnemers
worden gelokt met extra voedsel en lekkers. Het transport wordt voor hen geregeld
en vindt plaats op een vrachtauto op cokesgas (zie bovenstaande foto). Slechts vijftig
inwoners besluiten om te gaan. In het algemeen wordt er meer gekeuveld en plezier
gemaakt dan gegraven, m.u.v. de momenten dat de burgemeester langskomt! In de
regenperiodes laat men de putten bewust vol water lopen, zodat die deels weer
instorten. De sterke drank (zelfgestookte Arak) vloeit rijkelijk. Door het groot aantal
weigeraars neemt het aantal onderduikers in Beek wel sterk toe. Alle lokale
verdedigingslinies zullen overigens van weinig nut zijn, zoals later zal blijken.
Op 20 juli 1944 wordt een aanslag gepleegd op Hitler, die wonder boven wonder de explosie
overleeft. Hoewel de aanslag mislukt, ontstaat nieuwe hoop, dat ook de Duitse legerleiding het nu
wel heeft gehad met de Führer. Deze daad wakkert echter het wantrouwen van Hitler verder aan en
hij geeft bevel om “Operatie Walküre” te activeren. Een ouder plan om reserve- regimenten te
vormen, waarin naast reservisten jongere en oudere burgers versneld een militaire opleiding krijgen.
Deze regimenten moeten de interne veiligheid van het Duitse Rijk beschermen. Twee van deze
regimenten zullen we nog tegenkomen bij de bevrijding van Beek.

Naar “ondergronds”
Naarmate de Geallieerden naderen, worden de bezetter en NSB’ers steeds
nerveuser. De avondklok wordt aangescherpt van 23.00 naar 22.00 uur. Het gebrek
aan arbeidskrachten doet zich steeds sterker voelen, waardoor 120 Beekse inwoners
zich moeten melden op het arbeidsbureau voor werkzaamheden in een mergelgroeve bij Valkenburg. De namenlijst is opgesteld door de burgemeester zelf m.b.v.
enkele NSB’ers. Voorlopig worden er maar tien daadwerkelijk ingezet. Volgens het
dagboek van de onbekende Beekenaar worden in eerste instantie vooral vaklieden
gevraagd, zoals metselaars en timmerlui. Later worden ook anderen opgeroepen Dit
is een interessante waarneming. Immers wat moeten metselaars en timmerlieden in
een mergelgrot doen? De beschikbare dagboeken en studies vermelden helaas niet
wat het doel is van de werkzaamheden. Feit is wel, dat de Duitsers sinds 1943 veel
groeven en mijnen in de bezette gebieden benutten voor het onderbrengen van
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werkplaatsen en machinefabrieken, revisie van vliegtuigmotoren of assemblage van
V-1 vliegende bommen. Immers de groeven bieden veilig onderdak voor de alsmaar
heviger worden bombardementen. De hele structuur en organisatie wordt opgezet
door “Organisation Todt”, de bouwafdeling van het
Duitse Ministerie van Bewapening en Munitie. Het
geschikt maken van de groeven voor de huisvesting van
de werkplaatsen in Zuid-Limburg vangt in maart 1944
aan en valt onder het “Sonderbauprogram MaastrichtValkenburg”. Zo zijn 31 mergelgroeven in Zuid-Limburg
in augustus 1944 operationeel en gesloten voor het
publiek. Het verkrijgen van voldoende geschoolde
arbeidskrachten blijkt echter een groot probleem. In en
rond Valkenburg zijn vier groeven slechts deels
bemand. Men doet daarom een beroep op de
“voorraad” bij de lokale arbeidsbureaus. Dit verklaart
Metselwerk in de Valkenburgse
wellicht de actie van de Beekse burgemeester. Het is
Heidegroeve. Het werk van een Beekse
metselaar? (Foto: J. Silvertant)
aannemelijk, dat de Beekse vaklieden in één van deze
vier groeven hebben gewerkt. In Valkenburgs Heidegroeve en Roebroekgroeve
zouden naar verluid werkplaatsen en magazijnen van Philips Aachen komen t.b.v.
onderdelen voor boordradio’s van vliegtuigen. In de Valkenburgs gemeentegrot was
de productie van boordwapens van Rheinmetall-Borsig voorzien. De vierde grot, de
Daalhemergroeve, wordt nooit als werkplaats ingericht. Alle groeven in Zuid-Limburg
worden overigens in de loop van september 1944, na de val van Luik, weer verlaten.
De meeste zijn niet of nauwelijks in bedrijf geweest wegens gebrek aan materialen,
personeel en door de snel oprukkende Geallieerden.
Naarmate de Duitsers meer territorium verliezen, neemt de spanning met de Beekse
bevolking eind augustus sterk toe. De berichten over de snelle geallieerde opmars
door Frankrijk en later België maken mensen overmoedig. Vooral jongere inwoners
dagen de lokale autoriteiten steeds vaker uit, vooral na het nuttigen van de nodige
drank in de cafés. De inwoners worden voor hun eigen veiligheid verzocht zich te
onthouden van onnodige politieke of irritante uitingen en zeker geen Duitse soldaten
of autoriteiten te bruuskeren. Daarom worden, behalve trouwpartijen, alle publieke
bijeenkomsten verboden. “Bescherm jezelf en blijf kalm” is het nieuwe devies.

1.4. Hoge verwachtingen
“Heim ins Reich”
De snelle geallieerde opmars werpt haar schaduw nu ook in Zuid-Limburg vooruit. In
de avond van 18 augustus proberen twaalf Amerikaanse B-17 bommenwerpers de
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Maastrichtse spoorwegbrug over de Maas te raken. De bedoeling is om de Duitsers te
beletten oorlogsmateriaal naar Aken te sturen. Helaas raken alle bommen niet de
brug, maar de woonwijken ernaast. Bijna honderd inwoners worden gedood en 65
raken ernstig gewond. Gedood door “vriendelijk” vuur. Meer dan 1.500 inwoners
raken dakloos. De Beekse inwoners kunnen de hevige explosies horen en de zwarte
rookwolken zien van de brandende huizen aan de zuidelijke horizon. Het gevaar
nadert.
Op 24 augustus wordt Parijs bevrijd en even later wordt Reims al bereikt. Er doen
steeds meer geruchten de ronde over de snelle geallieerde opmars door NoordFrankrijk en België. Deze geruchten worden bevestigd, als vanaf eind augustus veel
Duitse officials, collaborateurs, officieren en soldaten in een bonte en chaotische
stoet dag en nacht door Beek trekken. Ongeveer vijfduizend en later nog eens
drieduizend van hen blijven een of
meerdere nachten over in en rond het
dorp voordat ze verder reizen. Zij trekken
zich terug uit Frankrijk en België richting
Sittard en de Duitse grens bij Tüddern en
Roermond. Te voet, per auto, te paard of
op de fiets. Ze rijden in een breed scala
aan geroofde voertuigen: Franse bussen
en taxi’s, brandweerauto’s, bestelauto’s
“Pak wat je kan en ga er vandoor”, augustus 1944
van slagerijen en bakkers en Belgische
fietsen. Alle voertuigen worden bij de
halte in Beek nauwkeurig bewaakt. Ze
slepen allerlei gestolen goederen met zich
mee tot meubels toe. In Beek, Neerbeek,
Geverik en Genhout worden vele fietsen
en veel voedsel gevorderd. De inwoners
willen geen producten verkopen tegen de
binnenkort waardeloze Rijksmarken. De
vluchtelingen hebben geen bonnen, die
ze kunnen ruilen. De plaatselijke werkplaats van de Eerste Beeker Autobus Dienst
(EBAD) garage met gereedschappen en kantoor wordt eveneens geconfisqueerd.
Fabrieken, cafés, zalen en de scholen worden door militairen bezet. Zo wordt de
school in Neerbeek gevorderd door een eenheid van de beruchte Waffen-SS, die veel
schade toebrengt aan de schoolbanken en deuren. Steeds meer militairen passeren
de streek in honderden vrachtwagens, groen geverfde Citroëns en Renaults,
gecamoufleerd met takken, karren, pantserwagens en cavalerie. Overal worden
tijdelijke telefoonverbindingen aangelegd. Met de massa’s rijden ook de z.g.
Blitzmädel mee, de liefjes van de vijand. De Beekse inwoners worden gedwongen hen
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onderdak te geven. Ook zestig krijgsgevangenen uit Noord-Afrika en Rusland trekken
met een witte vlag als “schild” met de stoet mee. Militairen, die al sinds 1940
gevangen zijn en vier jaar lang in kampen hebben moeten werken voor de Duitsers.
De NSB-burgemeester Regout rijdt ondertussen in (zwart) uniform langs de Duitse
soldaten. Naar verluid zou hij gevraagd hebben om met hen mee te mogen, hetgeen
geweigerd wordt. Deze periode is voor de inwoners een spannende tijd, waarbij
frustraties over en weer de boventoon voeren. Vaak leidt dit tot schermutselingen,
maar er vallen gelukkig geen slachtoffers, hoewel er wel schoten klinken en materiële
schade wordt aangericht. Soms worden fietsen en auto’s gevorderd. Ondanks de
spanning hebben de Beekse inwoners de nodige “Schadefreude”. De Duitsers trekken
zich namelijk terug over dezelfde wegen, waarop zij in mei 1940 glorieus naar het
westen optrokken. Wat nu resteert is een haveloze en gedesillusioneerde sliert.
Waarschijnlijk zijn velen blij, dat ze nog levend naar de “Heimat” kunnen gaan.
Al het openbare vervoer ligt gedurende deze tijd helemaal plat en niemand durft op
eigen gelegenheid naar zijn werk te gaan. De scholen worden tot nader orde
gesloten. Na 22.00 uur mag niemand meer de straat op. Samenscholingen zijn
verboden. De spanning wordt nog eens verhoogd door het regelmatige luchtalarm bij
overvliegende Duitse en geallieerde toestellen. Amerikaanse en Engelse jagers
scheren laag over. De angst bestaat, dat zij de konvooien bij Beek zullen aanvallen,
maar ze richten zich op spoorwegdoelen bij Sittard en in België.
Op 1 september wordt om 10 uur ‘s morgens de grote gashouder van de Staatsmijn
“Maurits” door Amerikaanse (Thunderbold) jagers beschoten en vliegt in brand (De
gashouder is op dat moment de
grootste van Europa). Delen van de
gemeente Beek, m.n. Kerensheide en
stukken van Neerbeek worden tot de
namiddag geëvacueerd. Even circuleert
het gerucht, dat de Duitsers van plan
zijn om de Mauritsmijn in de lucht te
laten vliegen. Gelukkig blijkt dit gerucht
ongegrond.
De grote gashouder in brand, 1 september 1944
Op 2 september meldt zich een Duitse
SS-officier in Beek, die 5.000 man wenst onder te brengen in alle beschikbare huizen,
scholen, zalen, boerderijen en boomgaarden. Direct daarna komen de troepen
binnen: de staf van het 2e SS-Pantserkorps en de restanten van de 9e SS-Pantserdivisie “Hohenstaufen”, die in Normandië zware verliezen hebben geleden. De
bedoeling is om de troepen ter plekke te verzamelen en enige rust te gunnen. Hun
hoofdkwartieren worden ingericht in kasteel Genbroek en het Parkhotel aan de
Maastrichterlaan. De opmars der Geallieerden gaat echter zo snel, dat zij op 6 en 7
september weer hals over kop vertrekken, richting Arnhem, waar ze nog een
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belangrijke rol zullen spelen. Daarna neemt de doortocht af om vier dagen later te
eindigen. Alle tijdelijke telefoonlijnen worden afgebroken en de laatste militairen
vertrekken. Beek kan heel even op adem komen. Heel even maar, want ondertussen
verplaatsen zich ook inderhaast samengestelde nieuwe Duitse eenheden in de
andere richting naar het front in België. Pubers, oude reservisten, soldaten met geen
of weinig gevechtservaring moeten proberen de geallieerde storm tegen te houden
of tenminste te vertragen. Velen van hen houden het voor gezien en deserteren, ook
in de omgeving van Beek. Duitse veldgendarmes struinen de velden af om hen op te
pakken. Er wordt voor hen een opvangpost in een tent ingericht op het kruispunt van
de Rijksweg en de weg van Geulle naar Geverik, waar ze worden bewaakt. Ze worden
naar verluid niet gestraft, als ze bereid zijn alsnog naar het front te gaan. Hetgeen ze
ook doen. Deze “armzalige” troepen gaan het de Geallieerden nog knap lastig maken
bij het Albertkanaal, waar ze enkele dagen hevig weerstand zullen bieden.
Ondertussen wordt rond Beek bij Schimmert, Bunde, Ulestraten en Moorveld
artilleriegeschut opgesteld. De burgemeester doet, op last van de bezetter, nogmaals
een persoonlijke en dringende oproep aan 150 inwoners om linies te maken bij
Meerssen. Ook nu weer is de animo erg laag. Er melden zich maar 50 mannen. Er
wordt geadviseerd om niet te gaan kijken naar de graafwerkzaamheden, omdat je
gedwongen zou kunnen worden om mee te graven. Het ziet er in ieder geval naar uit,
dat de Duitsers de regio Beek niet zomaar willen opgeven.
Op 3 september wordt Brussel bevrijd, de dag erna gevolgd door Antwerpen (De
Schelde-oevers zouden overigens pas een maand later worden gezuiverd van de
Duitse weerstand). Enkele dagen later zijn de Geallieerden ten westen van Luik
gesignaleerd, dat op 6 september wordt bevrijd. Het Belgische Bilzen en Genk zouden
volgens geruchten al bijna bevrijd zijn en men zou richting Valkenswaard optrekken.
De Duitsers richten bij hun terugtocht vaak veel
vernielingen aan, om de opmars van de Geallieerden
te vertragen of gewoon uit frustratie en wraak.
Gelukkig blijft de omgeving van Beek dit grotendeels
bespaard. Zij zullen wel eind september op het
Julianakanaal 240 vrachtschepen vernietigen om de
doorvaart te blokkeren of om enkele te gebruiken als
brug voor de overtocht. Vijf schepen worden in de
buurt van Elsloo opgeblazen.

De meeste inwoners blijven in deze periode
thuis om te voorkomen, dat ze gewond raken door Duits of geallieerd vuur. Het
aantal keren, dat de het sirenealarm afgaat is niet meer te tellen. Zij horen de
geluiden van de bevrijding steeds dichterbij komen. Als de wind gunstig staat is het
kanongebulder vlak over de Belgische grens goed te horen. Wie kan in deze
opwinding nog werken of rustig slapen? Regout in ieder geval niet. Hij wordt steeds
wantrouwender en uit steeds meer dreigementen. Hij draagt voortdurend een pistool
bij zich en geeft zeker op verdacht vier personen aan bij de Sicherheitspolizei.
Vijf scheepswrakken bij Elsloo, 30 september 1944
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1.5. Te vroeg gejuicht
5 September 1944 is een buitengewone dag in Nederland en ook in Beek. Wat begint
met een klein lokaal gerucht over het feit, dat de Geallieerden al in Nederland zouden
zijn, groeit uit tot een algemene landelijke euforie. De gespannen verwachtingen
“exploderen” ineens en een opgeluchte en feestelijke stemming maakt zich van de
bevolking meester. De oorlog is nagenoeg voorbij, zo is de heersende overtuiging.
Men begint openlijk op straat te dansen en de nationale driekleur wordt aan de
vensters gehangen in afwachting van de bevrijders, die nu elk moment kunnen
komen. In sommige straten staan de mensen al langs de kant van de weg met
bloemen.
De geruchten en de houding van de bevolking
veroorzaken paniek bij de bezetters, de
burgemeester en de actieve leden van de NSB.
Zeven nazi-vriendelijke gezinnen van Beek
bereiden zich voor om naar Duitsland te
vluchten. Onder hen bevinden zich de
burgemeester en zijn twee wethouders.
Helaas komt de vreugde te snel en de
feestelijke stemming slaat snel om in een
Een premature vrijheidsdans, 5 september 1944
grote teleurstelling, als de bevrijding toch
uitblijft. Het resultaat van al deze commotie?
De Nazi-vriendelijke inwoners en de
burgemeester zijn nog steeds in Beek.
Deze dag staat bekend als “Dolle dinsdag”. Het
optimisme is gebaseerd op de snelle opmars van de
Geallieerden door België. Velen extrapoleren deze
snelle opmars naar een verwachte aankomst in
Nederland. Deze verwachting wordt aangewakkerd
door een bericht van de BBC, dat Geallieerde eenheden
In volle afwachting van de bevrijders, die nog
niet zouden komen, 5 September 1944
de Belgische grens met Nederland zouden hebben
overschreden. Daardoor komt de geruchtenmolen op gang en men begint te veronderstellen, dat
Breda en andere steden in het zuiden al bevrijd zijn. Men realiseert zich echter niet, dat de kracht van
de Geallieerden nog niet sterk genoeg is om snel door te stoten naar Nederland. De hoofdmacht
bevindt zich nog steeds in Noord-Frankrijk en de aanvoerlijnen zijn nog veel te lang. Het Duitse leger is
vooralsnog heer en meester in Nederland en kan haar posities behouden, zoals duidelijk en pijnlijk zal
blijken na de operatie “Market Garden”, eind september. Alleen Zuid-Limburg zal de zoete smaak van
de bevrijding als eerste regio proeven.

De adem van de bevrijding wordt voelbaar
Nadat Luik is gevallen, zijn de geallieerde pijlen gericht op Maastricht. Reden voor de
laatste Duitse soldaten in Beek om het dorp via Genhout in alle haast te ontvluchten
richting oosten. Op 7 september hoort men in Beek de geweldige slag van het
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(alsnog) exploderen van de spoorbrug in Maastricht. Nog een teken van de nabijheid
van de Geallieerden. De inwoners worden op 8 september “getrakteerd” op de
teruggave van de in beslag genomen radio’s. Op voorstel van de bezetter, stemt de
burgemeester in met de retournering van de toestellen. Blijkbaar wil hij alsnog een
goede indruk achterlaten. Na deze “gift” vertrekt hij de volgende dag met zijn twee
wethouders in een gestolen auto uit Beek naar Duitsland.
Na zijn vlucht uit Beek wordt burgemeester Regout benoemd tot burgemeester in Wierden bij Almelo.
Hij overlijdt plotseling op 22 mei 1945 in Heerenveen. De doodsoorzaak is niet exact bekend. Men kan
daar alleen naar gissen. Er zou sprake zijn geweest van een zware depressie.

Het Beekse bestuur wordt daarna overgenomen door officieren van de Duitse
Wehrmacht. Zij beginnen meteen met de herhaalde oproep dat alle mannen tussen
de 17 en 55 jaar zich moeten melden voor graafwerkzaamheden bij Meerssen. Zij
beloven, dat iedereen een verhoogd rantsoen krijgt voor kaas, vlees en jam. Zoals in
alle voorgaande gevallen, melden zich maar enkelen aan. Dit is voor de Duitsers
aanleiding om razzia’s te organiseren in het dorp om haar inwoners te dwingen.
Zeker tweehonderd mannen verstoppen zich in het kerkhof, de kerk, zelfs in het
mortuarium, de destilleerderij, de stroopfabriek en in de velden, holle wegen en
bossen rondom Beek. Dit “verstoppertje spelen” duurt enkele dagen en er worden
slechts zestien personen gevonden in Geverik. Na verdere intensieve, maar
vergeefse, speuracties geven zij uiteindelijk het zoeken op.
De teloorgang van het “Duizendjarige Rijk”

Vluchtende NSB’ers, september 1944

Op de vlucht met alles wat wielen heeft

September 1944: vluchtende Duitsers van Meerssen richting Ulestraten
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2. Kloppen aan de deur van de duivel
Vanaf begin september 1944 neemt de hoop op een spoedige bevrijding alom toe.
Het Beekse illegale blad de “Vrijheidsbode”, de BBC-radio en berichten uit de bevrijde
gebieden in België houden de inwoners bijna dagelijks op de hoogte van de
vorderingen van de geallieerde legers. De bevrijders staan bijna aan de poorten van
Zuid-Limburg. Het optimisme staat in schril contrast met de gedemoraliseerde
terugtrekkende Duitsers, die door Beek sloffen naar het noordoosten. Steeds vaker
wordt bij de Beekse boeren vee en eieren gestolen en iedereen, die zijn vervoermiddel in een moment van onachtzaamheid buiten heeft laten staan is het kwijt.
Aanvankelijk worden hiervoor soms nog “Gutscheine” (ontvangstbewijzen)
afgegeven, maar later gebeurt dat
helemaal niet meer. Op 10 september
wordt een Duits konvooi aangevallen,
dat Beek net heeft gepasseerd op weg
naar Maastricht. Zeven Britse jagers
nemen de wagens onder vuur en zeven
vijandelijke voertuigen worden op de
Hoogkuil vernietigd. Een schuur van de
(nog steeds bestaande) hoeve
“Geuldertoren” brandt geheel af. Het
geratel van de mitrailleurs is in Beek
goed te horen en rookpluimen stijgen
zichtbaar op bij de plek des onheils. ’s
Avonds in het donker zijn de lichtflitsen
van de Amerikaanse artillerie in het
Cirkel: lokatie waar de aanval op het Duitse konvooi
heeft plaatsgevonden op 10 september 1944
zuidwesten goed zichtbaar. De geur en
kleur van de gevechten heeft de regio Beek bereikt.
En dan,….Op 12 september meldt “Radio Oranje”, dat de eerste Amerikaanse
soldaten voet hebben gezet op Zuid-Limburgse bodem. Vanaf dat moment zal het
geluid van geweer- en artillerievuur elke dag naderbij komen en heviger worden. Stap
voor stap komen Amerikaanse eenheden dichter bij Beek. Het zal echter nog een
week met hevige gevechten vergen eer de inwoners hun bevrijders kunnen
omarmen. Dit hoofdstuk gaat in meer detail in op deze gevechten, die binnen een
straal van 15 km rond Beek hebben plaatsgevonden. Bij deze gevechten zal er
materiele schade ontstaan door rondvliegende granaten, waarbij binnen de
gemeente tien panden worden vernield en twintig andere zwaar beschadigd. Negen
inwoners raken ernstig gewond, waarvan er twee overlijden, voordat alles voorbij is.

22

2.1. Introductie tot het slagveld
De vaart erin!
Nadat de geallieerde troepen op 2 september 1944 de Frans-Belgische grens zijn
overgestoken, gaat de opmars snel. Vele Engelse, Canadese en Amerikaanse
eenheden stormen door België richting Zeeland (doorstoot naar de Schelde), Brabant
(doorstoot naar de Rijn) en Limburg (doorstoot naar de Maas en Roer). Twee divisies
rukken in tien dagen tijd dwars door
België op naar de grenzen van ZuidLimburg. Zij hebben als strategisch doel
zo snel mogelijk de Duitse verdedigingswerken ten oosten van Zuid-Limburg te
bereiken (de Siegfriedlinie of Westwall).
Deze twee divisies zijn daardoor
relevant voor de bevrijding van ZuidLimburg: De “Old Hickory” divisie (30th
US Infanterie Divisie o.l.v. generaalmajoor Leland Hobbs) en de “Hell on
De route door België van “Hell on Wheels” van 2-14 sept. 1944
Wheels” divisie (2e US Tankdivisie, o.l.v.
Zuid-Limburg in de tang op 14 september 1944
generaal-majoor Ernest Harmon), beide onderdeel van het 1ste Amerikaanse Leger.
De Old Hickory Divisie zal later ruwweg het deel ten zuiden van de Geul bevrijden en
heeft bij de bevrijding van Beek geen directe rol
gespeeld. De tankdivisie daarentegen heeft zich
nadrukkelijk in de omgeving van Beek
gemanifesteerd.
Het bovenstaande kaartje laat zien, hoe de
divisies v.a. 2 september zijn opgetrokken door
België tot 12 september, aan de vooravond van
de bevrijding van Maastricht en de rest van ZuidLimburg. Ze hebben Mons (Bergen) en Tournai
(Doornik) bij de Franse grens bevrijd en daar
enkele dagen halt moeten houden wegens
gebrek aan brandstof. Vervolgens zijn ze snel
doorgestoten naar dichter bij huis: Hasselt en
Albertkanaal (8 september), waar ze veel
Drinkbeker van een Amerikaanse soldaat met de
lange weg die hij heeft afgelegd v.a. Normandië
weerstand hebben ondervonden. Dan trekken ze
op naar Visé en de Voerstreek (11 september) en Genk en Lanaken (14 september).
Zuid-Limburg zit in het westen en zuiden in de geallieerde tang. De Duitsers kunnen
nu alleen nog maar naar het noorden en oosten vluchten (zie bovenstaand kaartje).
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De verdediging van de Duitsers
Op 12 september overschrijden de eerste verkenningseenheden van de Old Hickory
divisie (later dan oorspronkelijk gepland) de grens met Zuid-Limburg bij Mesch en in
de dagen erna bevrijdt deze divisie Maastricht, het gebied ten zuiden van de Geul en
de oostelijke mijnstreek. De weg naar Beek is nu nog maar 15 km lang. De eerste
berichten komen binnen uit het bevrijde Maastricht, waar “moffenmeiden” worden
kaalgeschoren en veel NSB‘ers worden gemolesteerd en gearresteerd. Het hoofdkantoor van de Duits vriendelijke krant “de Limburger Koerier” wordt opgeheven en
de krant gaat verder onder de naam “Veritas”. Maastricht komt er bij de bevrijding
relatief goed vanaf, omdat de Duitse commandant besluit de stad niet te verdedigen.
De Duitsers in Beek zijn echter niet van plan om de Amerikanen ongehinderde
doorgang te verlenen. Zij parkeren enkele tanks en pantservoertuigen in de straten
van het dorp en positioneren artillerie en
luchtafweergeschut op het plateau bij
Schimmert. Ze hebben op die hoogte een
goed uitzicht over een groot deel van het te
verdedigen gebied. Met de pantservoertuigen en artillerie nestelen zich
duizenden soldaten in het gebied. Hun
verdedigingslijn verloopt ruwweg in een Lvorm. In het westen verloopt de lijn langs de
hoofdweg van Sittard naar Bunde. Hier
moeten eventuele vijanden vanuit België
worden tegengehouden. De zuidelijke
Duitse verdedigingsstellingen op 15 en 16 september
verdedigingslijn wordt gevormd door de
1944, na de bevrijding van Maastricht en vóór de
Amerikaanse aanval op de regio Beek
rivier de Geul van Bunde-MeerssenHouthem tot voorbij Valkenburg. (Zie gele lijn op het kaartje). Vele schuttersputten
en loopgraven aan de verdedigingslinie bij Meerssen zijn kort van tevoren gegraven
door Beekse burgers op last van de burgemeester en bezetters. Op 14 september
onderzoeken Amerikaanse verkenningspatrouilles van de “Old Hickory” divisie of en
waar het mogelijk is om de Geul over te
steken. Er wordt slechts één intacte brug in
Valkenburg ontdekt. Helaas slagen de Duitsers
erin om ook deze brug voortijdig te laten
springen. Alle bestaande overgangen over de
Geul zijn nu niet meer beschikbaar.
Gedurende deze dagen vinden er overdag en
‘s avonds legio artilleriebeschietingen plaats
over en weer. Veel granaten komen in Beek en
Kinderen van Maxime Hennekens in de schuilkelder,
in de buurt neer en mensen gaan schuilen in
september 1944
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de kelders. Het openbare leven ligt plat en de straten zijn leeg. Enkelen panden raken
beschadigd, waarbij ook zwaargewonden vallen. Vluchtende Duitsers worden
regelmatig aangevallen door geallieerde jagers, die spoorwegen, bruggen en
autowegen bestoken om te verhinderen, dat vijandelijke troepen naar het front
worden gebracht. Het wordt nu duidelijk, dat er binnenkort iets te gebeuren staat.
Men wacht de gebeurtenissen met spanning af. De terugtocht van de gehavende
Duitse soldaten door Beek neemt op 14 september weer toe. Ze komen nu over de
Maas vanaf Berg, Elsloo en Stein en vanuit het zuiden via Valkenburg en Sibbe. De
hele dag is men druk in de weer om nieuwe verdedigingslinies in te richten, vooral in
de omgeving van Meerssen langs de Geul.
Op 15 september zijn de kanonnen en mitrailleurs te horen aan de andere kant van
de Maas. Er gaan geruchten, dat de Führer in de namiddag door Beek is gereden via
de Stationsstraat en Maastrichterlaan richting Meerssen. Overal opwinding. De
situatie moet nu wel erg slecht zijn voor de Duitsers!
Dit gerucht is waarschijnlijk gebaseerd op het passeren van een open Mercedes stafauto van de
Wehrmacht met hakenkruis-vaantjes op de spatborden en hoge officieren op de achterbank.

2.2. Enkele opmerkingen vooraf m.b.t. het vervolg
Zoals eerder opgemerkt, is één Amerikaanse divisie verantwoordelijk geweest voor
de bevrijding van Zuid-Limburg boven de Geul.: De 2e US Tankdivisie “Hell on
Wheels”. De gebeurtenissen, zoals beschreven in de volgende paragrafen van dit
hoofdstuk, bevatten alleen de
gevechten die door deze divisie in de
buurt van Beek zijn uitgevochten. De
strijd heeft plaatsgevonden binnen een
cirkel van 15 km rond Beek en Spaubeek
gedurende de periode 16-18 september
1944. Deze gevechten moeten gezien
worden als onderdeel van de
geallieerde opmars langs de westkant
van onze provincie, richting Sittard, met
als doel het overschrijden van de
Siegfriedlinie aan de oostkant van de
Gevechtsgebied regio Beek, 16-18 september 1944
Zuid-Limburgse grens met Duitsland. De
linkerflank van het hoofd strijdperk volgt ruwweg de hoofdweg van Bunde tot Sittard.
De zuid- en rechterflank strekt zich uit van Bunde tot Valkenburg en vervolgens tot
Schimmert en Spaubeek (zie gele lijnen in kaartje). Veel schermutselingen hebben
ook plaatsgevonden ten oosten van de lijn Valkenburg-Schimmert, die echter door
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andere eenheden van dezelfde tankdivisie zijn
uitgevochten. Hun acties zijn niet opgenomen in dit
verhaal of worden slechts zijdelings genoemd.
De officiële naam van deze 630 km lange verdedigingslijn van de
Zwitserse grens tot Arnhem met 18.000 bunkers en stellingen is
“Westwall” (zie kaartje), maar de geallieerden hebben haar
“Siegfriedlinie” gedoopt. Oorspronkelijk bedoeld als
verdedigingsmuur in het westen voor Hitlers plannen om
Rusland te veroveren. In 1944 maken de verdedigingswerken
nog steeds een grote indruk op de Geallieerden bij hun beoogde
opmars naar Berlijn.

Voordat we ons storten op het bevrijdingsgeweld rond
Beek en haar kerkdorpen, wil ik in de volgende
paragraaf een moment aandacht schenken aan de
strategieën en sterktes van de
strijdende partijen. Aangezien Beek
en haar omgeving slechts een klein
doel is, lijkt het mij wenselijk om het
strijdtoneel te plaatsen in de bredere
context van de intenties van de beide
partijen.
Ik realiseer mij, dat het voor de lezer
moeilijk kan zijn om alle bewegingen
van de betreffende eenheden goed te
Tankvallen aan de Siegfriedlinie, de z.g. “haaientanden”
volgen, zeker voor hen, die niet
vertrouwd zijn met de omgeving. Om de oriëntatie niet te verliezen tijdens de
gebeurtenissen heb ik detailkaartjes toegevoegd van de regio Beek uit 1944 met de
locaties van de meest relevante dorpen, bruggenhoofden en troepenbewegingen.
Tenslotte moet opgemerkt worden, dat een deel van de bevrijdingsroute via Oensel
loopt. Ook Kerensheide wordt met name genoemd. Deze gehuchten zijn in 1944 nog
onderdeel van de gemeente Beek. (Tegenwoordig hoort Oensel bij de gemeente
Beekdaelen en is Kerensheide geheel afgebroken en onderdeel van het DSM terrein).
Welkom bij de strijd rond Beek en omgeving!
De Siegfriedlinie van Arnhem tot Bazel

2.3. Strategieën en sterktes van de strijdende partijen
De aanval van de Amerikanen
Op 8 september 1944 zijn de Geallieerden al behoorlijk opgetrokken in België en is de
stad Hasselt bevrijd, nog slechts 30 km verwijderd van de Limburgse grens. Het
volgende doel is om de vijand verder terug te dringen over hun verdedigingslijn langs
het Albertkanaal en op te trekken naar Zuid-Limburg en via een tangbeweging
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richting Aken en de Siegfriedlinie. De verwachting is, dat als deze “hobbel” eenmaal
genomen is men snel kan doorstoten naar Berlijn, de stad die met Kerst bereikt zou
moeten zijn en het einde van de oorlog moet markeren.
De Geallieerden zetten daartoe de goed bewapende en getrainde 2e US Tankdivisie
in (“Hell on Wheels”). Deze divisie wordt aangevoerd door Generaal-Majoor Ernest N.
Harmon en is op dat moment toegewezen aan het 1ste Amerikaanse Leger. De
basisstrategie van de divisie is op te trekken langs een breed front, dat loopt van de
oevers van de Maas en het Julianakanaal tot aan de grens met Duitsland. De divisie is
daartoe opgesplitst in drie sectoren.
De eerste (linker) sector tussen ZuidWillemsvaart in België en Julianakanaal wordt gedekt door eenheden
van de Speciale Taskforce “Stokes”. Zij
moeten de hoofdmacht op de
linkerflank dekken. Twee
compagnieën van deze Taskforce
trekken op langs de Nederlandse kant
van de Maas en zullen de
Kanaaldorpen bevrijden.
De tweede (midden) sector is
gesitueerd op Zuid-Limburgs gebied
aan de oostkant van het Julianakanaal
en bestrijkt het westelijk deel van
Zuid-Limburg boven Maastricht. Dit
deel is het doelgebied van Combat
Command B met het 67ste Tankregiment, bestaande uit het 1ste, 2e
en 3e Bataljon en een verkenningsGeel omrand gebied: Gevechtsverantwoordelijkheid van Combat
Command B met Beek in het centrum
compagnie. Het geheel staat onder
leiding van Brigade-Generaal Isaac D. White. Hun aanvalsgebied omvat o.a. de regio
Beek. Zij moeten vanaf de Geul noordwaarts optrekken over een breed gebied via
Meerssen en Beek richting Sittard, tot de lijn Obbicht-Born-Millen en de Duitse grens
bij Tüddern en Gangelt (zie geel omrand gebied op het kaartje). Dit gebied en dat van
Task Force “Stokes” zijn onderwerp van dit hoofdstuk.
De derde (rechter) sector is gesitueerd in het oostelijk deel van Zuid-Limburg en
wordt gedekt door bataljons van Combat Command A, die via Valkenburg, Nuth en
Schinveld naar het noordoosten richting Duitsland moeten intrekken, richting
Geilenkirchen. De gevechten van deze bataljons vallen buiten het kader van deze
kroniek, aangezien zij plaatsvinden op grotere afstand van Beek.
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Offensieve middelen: De divisie heeft tot haar beschikking: 10.600 man, meer dan 270 tanks, 70 stuks
zelfrijdende artillerie, bijna 1.000 vrachtauto’s en z.g. “half-tracks”, meer dan 900 mitrailleurs, 30
anti-tankkanonnen en 300 jeeps. In september 1944 worden ook andere onderdelen aan de divisie
toegevoegd met 3.400 infanteristen, 60 luchtdoelkanonnen, 35 stuks zelfrijdend veldgeschut, een
bataljon genietroepen en een bataljon tankjagers
met 70 tanks, antitank artillerie en meer dan 90
antitank-raketwerpers (“bazooka’s”). Tenslotte
staan twaalf luchtverkenningstoestellen klaar om
vijandelijke artillerie en troepenbewegingen op te
sporen. De divisie is nagenoeg geheel
gemotoriseerd.
Naast de gevechtseenheden kan de divisie
M-4 Sherman medium zware tank, ingezet bij bevrijding Beek beschikken over vele uitstekende ondersteunende
eenheden voor gewondenzorg, voorziening van
voedsel en uitrusting, reparaties, vervanging en
onderhoud van materieel en logistiek.
De Amerikaanse standaard medium zware M4 Sherman tank Bij al dit materieel komt nog het grote voordeel
van de absolute luchtsuperioriteit. De Duitse Luftwaffe is op dit moment zo goed als uitgeschakeld.
Elke commandant te velde kan op verzoek luchtsteun aanvragen om weerstandsnesten vanuit de
lucht uit te schakelen. Hiervoor worden tanks ingezet met speciale communicatieapparatuur.

De 2e Tankdivisie steekt op 15 september 1944 de Maas over bij het net bevrijde
Maastricht en gaat even ten oosten van de stad in bivak. Men bereidt zich daar voor
om een bruggenhoofd te vestigen aan de Geul. Een van de laatste (wanhopige) Duitse
verdedigingslinies in Zuid-Limburg.
De verdediging van de Duitsers
Voor het Duitse leger is Zuid-Limburg het laatste gebied om de Geallieerden te
vertragen vóór hun Siegfriedlinie. Het opperbevel beseft, dat het de Amerikanen in
deze regio niet meer kan stoppen. Tijd wordt dan een kostbare factor. Tijd die nodig
is om de Siegfriedlinie verder te laten versterken door andere eenheden. Immers
deze linie is de eerste lijn van verdediging op eigen grondgebied.
Om dit doel te bereiken zetten de Duitsers alle nog beschikbare middelen in om de
Amerikaanse tanks tegen te houden: anti-tank mijnen en -kanonnen, mortieren,
artillerie, raketwerpers en zelfs luchtafweergeschut. Zij bouwen defensieve stellingen
langs de riviertjes en stroompjes, aangezien water en drassige gronden een grote
hindernis kunnen zijn voor de opmars van tanks. Een stroompje van drie meter breed
met wat diepere oevers kan door een Amerikaanse Sherman tank niet zelfstandig
worden overgestoken. Men moet dan pontonbruggen aanleggen, dat extra tijd kost.
Wat kunnen de Duitsers tegenover de goed geoliede Amerikaanse machine stellen?
De regio Beek wordt verdedigd door de 176ste Opleidings- en Reservedivisie en de
275ste Infanterie Divisie, beide ressorterend onder het 7e Duitse Leger.
De 176ste Divisie, onder bevel van Kolonel Christian Johannes Landau, is pas begin
september 1944 opgericht uit reserve- en vervangingstroepen van de restanten van
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andere eenheden. Beide divisies hebben in totaal nog maar 8.700 man onder de
wapenen.
Hitler heeft al in 1941 bevolen speciale verbanden te formeren ter verdediging van het vaderland,
mocht het rechtstreeks worden bedreigd of als er grootschalige oproer ontstaat in de bezette
gebieden. De Führer zelf zal in zo’n situatie de eenheden oproepen. Dit zijn de z.g. “Walküre”
eenheden, die snel samengesteld moeten worden uit alle beschikbare mankracht. Oude reservisten,
militairen zonder gevechtstaak (o.a. koks) of met gebreken, zieke militairen, soldaten in opleiding,
iedereen moet aan deze ultieme noodoproep gehoor geven. Hitler heeft eerder al eens eenheden
geactiveerd o.a. wegens de kritische situatie aan het oostfront in december 1941(codenaam Walküre
I) en na de aanslag op zijn leven in juni 1944 (code Walküre IV) en nu weer op 3 september wegens de
dreigende geallieerde opmars richting Westwall. De 176ste Divisie is zo’n Walküre-eenheid en bestaat
aanvankelijk uit drie regimenten met in totaal ruim 10.000 man, die samen met drie andere eenheden
worden geactiveerd in de Eifel tot aan Roermond en optrekken naar België.

De westelijke flank van het verdedigingsgebied van de 176ste Divisie loopt langs de
hoofdweg van Bunde/Meerssen naar Beek en Sittard. De flank aan het oosten loopt
van Meerssen naar Schinnen en vervolgens naar de Duitse grensplaats Gangelt en
Birgden (zie de gele lijnen op het
bovenstaande kaartje). De troepen worden
geacht het gebied te verdedigen tegen
mogelijke geallieerde aanvallen vanaf de
Maas en Julianakanaal in het westen en
vanuit Maastricht in het zuiden.
Deze divisie met haar luchtafweer en licht en zwaar
veldgeschut is zwaar onderbemand, slecht uitgerust
en samengesteld uit bij elkaar geraapte restanten
Geel gebied: verdedigingszone van de 176ste Divisie
van veel verschillende eenheden van de Wehrmacht
Rode lijn: Verdedigingsgebied van de 275ste Divisie
en Luftwaffe. Aanvankelijk is de divisie nog relatief
succesvol bij de verdediging langs het Belgische Albertkanaal van 8 tot 13 september 1944. Er worden echter
zware personele en materiele verliezen geleden tijdens de
terugtocht. Medio september is de divisiesterkte
gereduceerd van het oorspronkelijk niveau van 10.400
man tot 6.300. Het restant bestaat voornamelijk uit
onervaren en niet of slechts matig getrainde jonge
jongens. Vele soldaten zijn net ontslagen uit het
ziekenhuis en nog herstellende of militairen, die eigenlijk
niet geschikt zijn voor gevechtstaken. De divisie beschikt
Het gevreesde 80mm luchtafweergeschut, tevens
gebruikt om tanks te bestoken. Ingezet bij Beek
slechts over een beperkt aantal gemotoriseerde eenheden
en heeft nauwelijks geëigende communicatieapparatuur en observatiemiddelen voor de artillerie. De
voedselvoorziening is ondermaats en moet veelal geregeld worden door te handelen met de lokale
bevolking of te stelen. Het enige lichtpuntje is de kracht van hun artillerie. Men beschikt nog over 20
stukken veldgeschut, waaronder buitgemaakte kanonnen. Daarnaast zijn er 24, erg gevreesde,
luchtdoelkanonnen in gebruik met verschillende kaliber, 12 anti-tankkanonnen en meer dan 40
medium kaliber mortieren. Tenslotte beschikt men nog over veel anti-tank raketwerpers en mijnen.
Door de verspreiding van de verdediging zijn er slechts 14 kanonnen beschikbaar om de regio Beek te
verdedigen. Zij worden echter strategisch goed gepositioneerd, zodat ze een groot gebied kunnen
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bestrijken. De stukken worden goed verborgen en gecamoufleerd, buiten het zicht van de Amerikanen
en hun verkenningsvliegtuigen.

De 176ste Divisie is in de zuidelijke sector verbonden met de restanten van de 275ste
Infanterie Divisie. Deze divisie heeft stellingen ingenomen langs de Geul tussen
Meerssen en Valkenburg. Na de geallieerde overschrijding van de Zuid-Limburgse
grens op 12 september vormt de rivier de belangrijkste Duitse defensielijn in de
zuidelijke sector. De linie loopt vanaf Valkenburg verder naar de Duitse grens en
wordt daar verdedigd door andere eenheden. De westelijke flank sluit aan bij die van
de 176ste Divisie. De oostgrens van het verdedigingsgebied loopt van Valkenburg via
Heerlerheide naar Geilenkirchen (zie de rode lijn in het kaartje op de vorige
bladzijde).
De commandant van de divisie is Luitenant-Generaal Hans Schmidt, die in Normandië
en in de omgeving van Mons in België zware verliezen heeft geleden. Zowel de
manschappen als het materieel zijn sindsdien maar deels aangevuld. De divisie heeft
nu als taak om de Amerikaanse opmars vanuit het zuiden zo lang mogelijk te
blokkeren, samen met de 176ste Divisie langs de Maas. Hierdoor hoopt men tijd te
winnen om de verdediging van de Siegfriedlinie te versterken.
De 275ste Divisie bestaat in medio september uit vijf incomplete en deels onervaren bataljons met in
totaal slechts 2.500 uitgeputte en hongerige mannen. (Op volle sterkte bestaat een divisie uit tien
bataljons met vele ondersteunende eenheden en 13.000 man). Deze
bataljons zijn samengesteld uit andere eenheden met weinig of geen
gevechtservaring. De uitrusting bestaat veelal uit lichte wapens en
antitank mijnen. Slechts één compagnie beschikt over enkele zware
machinegeweren en er zijn maar een paar gemotoriseerde
eenheden. De divisie heeft slechts de beschikking over enkele antitankkanonnen, stukken veldartillerie en mortieren en is daarvoor
sterk afhankelijk van de bovengenoemde 176ste Divisie. Omdat alle
Een z.g. “Tellermine”, een effectieve
militairen nodig zijn voor gevechtstaken is er weinig capaciteit voor
antitankmijn, ingezet bij Beek
goede gewondenverzorging, voedselvoorziening, aanvulling van
uitrusting en logistieke organisatie. Wegens het geringe aantal manschappen is de verdediging van
deze divisie ook wijd verspreid. Men kan alleen gebruik maken van de Geul en de schuttersputten en
tankgrachten, die niet of slechts deels door de burgers zijn afgemaakt.

Voor de verdediging van de regio Beek is het regiment van Kolonel Schmitz
verantwoordelijk, dat uit twee onderbemande bataljons bestaat: één vervangingsbataljon en één bataljon met Luftwaffe-militairen. Hij moet de sector van Bunde tot
Houthem verdedigen. Ten zuiden van Aalbeek staan reservetroepen gereed met o.a.
een zware mitrailleurcompagnie. Deze bataljons langs de Geul worden ondersteund
door een artillerie-batterij met zes kanonnen, die opgesteld staan ten oosten van
Klein-Haasdal. De observatiepost van deze artillerie is ingericht in de watertoren van
Schimmert, van waaruit de wijde omgeving kan worden overzien. In urgente gevallen
kan extra artilleriesteun worden aangevraagd bij de 176ste Divisie.
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Déjà vu, maar nu omgekeerd
Uit het bovenstaande blijkt, dat Zuid-Limburg voor beide partijen van groot
strategisch belang is. Een geslaagde opmars van de Amerikanen door de regio brengt
de slagvelden rechtstreeks naar Duits grondgebied. Zo wordt de omgeving van Beek,
net als in mei 1940, weer een militaire “hotspot”. De fronten lopen echter nu anders.
Niet meer van oost naar west, maar nu nagenoeg in omgekeerde richting: van zuid
naar het noorden en oosten. In mei 1940 was de strijd in Zuid-Limburg in één dag
voorbij, met een lange onderdrukkingsperiode tot gevolg. In september 1944 zal de
confrontatie enkele dagen duren, maar nu met herwonnen vrijheid als resultaat.
Hoewel de strategische positie voor beide strijdende partijen van eminent belang is,
valt dat niet af te lezen aan de Duitse oorlogssterkte. De overmacht van de
Amerikanen is overweldigend. De Duitse legers zijn na 6 juni 1944 compleet
uitgedund en op de vlucht geslagen naar “die Heimat”. De restanten weten aan het
Albertkanaal in België nog slechts even stand te houden. De aanvoerlijnen van de
Geallieerden worden steeds langer en die van de Duitsers steeds korter. Dat geeft
hun tijdelijk een voordeel. Ook in Zuid-Limburg doen ze met 8.500 man en beperkte
materiële middelen nog een wanhopige poging de Amerikaanse kolos te vertragen op
weg naar de eerste Duitse stad Aken, waarschijnlijk tegen beter weten in. Zij zien zich
gesteld tegenover een divisie met 300 tanks en veel andere pantservoertuigen, legio
gevechtsvliegtuigen en artillerie en meer dan 15.000 goed getrainde, ervaren en
offensief ingestelde manschappen. Numeriek en kwalitatief zijn de Duitsers sterk in
de minderheid. Daarbij ontberen ze voldoende zware wapens. Hoewel de meeste
Duitse tanks beter zijn dan de Amerikaanse, is er één probleem: er zijn geen meer
beschikbaar! Zij kunnen hun zwakke positie alleen compenseren met hun wil en
kunde om hun eigen grondgebied te verdedigen, zoals menig Amerikaanse eenheid
nog zal ervaren.
“Keep em rolling”
De sterkte van de Geallieerden doet zich ook gelden op het
logistieke front, zoals blijkt uit nevenstaand artikel uit het
Limburgsch Dagblad van 21 oktober 1944. Gigantische
aanvoerlijnen zijn opgezet vanaf de stranden van Normandië en
Cherbourg naar de diverse fronten, zolang de havens van Le
Havre en Antwerpen niet beschikbaar zijn. Elke dag moet 120.000
ton aan materiaal worden aangevoerd over een afstand van meer
dan 1000 km retour via kunstmatige havens, (gerepareerde)
spoorlijnen, luchtbruggen en vooral vrachtauto’s. De meest
bekende vrachtauto aanvoer is de “Red Ball Express”, een
konvooisysteem met zesduizend trucks op haar hoogtepunt. Een vrachtauto doet over een retourtje
72 uur. Deze “express” doet ook Zuid-Limburg aan na de bevrijding en blijft er actief tot de verovering
van de Scheldemonding in november 1944, waardoor de haven van Antwerpen toegankelijk wordt.
Voldoende aanvoer is een doorslaggevende voorwaarde voor succes, zoals Napoleon en Hitler door
schade en schande hebben ervaren. “Keep em rolling”: hou het leger in beweging!
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Amerikaanse eenheden, betrokken bij de bevrijding van Beek en
omgeving gedurende de periode 16-18 september 1944
Opmerking: Deze eenheden worden expliciet genoemd in de
Amerikaanse verslagen over de gevechten in de regio Beek

2nd Armored Division, bestaande uit:
67th Armored Regiment (Tanks)
41st Armored Infantry Regiment

17th Armored Engineer Battalion
62nd Armored Field Artillery Battalion
702nd Tank Destroyer Battalion
48th Armored Medical Battalion

386th Fighter Squadron (365th FG)

32

3. De “slag” om Beek
3.1. Dag 1: 16 september 1944 - De vorming van bruggenhoofden
Manschappen van de Duitse 275ste Infanterie Divisie hebben zich langs de Geul van
Meerssen tot Valkenburg goed ingegraven en wachten de gebeurtenissen met
spanning af. In het achterland staan in de wijde omtrek veldgeschut en luchtafweer
klaar om ondersteuning te verlenen. Luchtafweer is gepositioneerd boven op de
Hoogkuil, bij Kelmond en Genhout aan de molen. Tijdens de afgelopen dagen heeft
de streek al veel te lijden gehad van (afgezwaaide) granaten, die de Amerikanen
afschieten in de aanloop naar hun hoofdaanval. Ook neemt het aantal Amerikaanse
vliegtuigaanvallen toe, waarbij met bommen worden gegooid op Duitse stellingen.
Hiermee proberen ze de vijand tot tegenacties te verleiden en daardoor hun posities
te verraden. Deze acties kosten echter het leven aan diverse inwoners van Beekse
kerkdorpen. Zo komt op 14 september een afgedwaalde granaat terecht op het huis
van Marieke Rouland-op den Kamp in Spaubeek, waarbij zij dodelijk getroffen wordt
door een scherf. Diezelfde dag belandt een projectiel met een grote klap op een pand
aan de Adsteeg in Beek. De bewoners P.
Hamers en zijn vrouw worden daarbij
zwaargewond en worden per boerenkar
naar het ziekenhuis in Sittard vervoerd.
Enkele uren later is er een inslag op twee
panden aan de Smedestraat in Beek.
Hierbij raken een meisje en haar moeder
licht gewond. Op 15 september wordt
De ernstig beschadigde hoeve Voncken in Oensel,
boerderij Voncken in Oensel getroffen
15 september 1944
door afgezwaaide kogels van een
Amerikaanse jager, die Duitse stellingen
bestookt. De zolder van de hoeve vliegt in
brand. Gelukkig zit het gezin dan veilig in
de kelder. Domenicus Voncken wil echter
familiebezittingen redden op de
brandende zolder en loopt daarbij zware
brandwonden op. Hij overlijdt de volgende
dag in Schimmert. Op 16 september wordt
Zwaar beschadigde hoeve Zonneveld, Kelmond, 16 sept.’44
een hoeve bij Genhout zwaar beschadigd,
gelukkig zonder doden of gewonden. Ook hoeve “Zonneveld” (huis Schols) in
Kelmond (huidige pand van installatiebedrijf Coumans) wordt zwaar beschadigd door
de luchtdruk van een ingeslagen vliegtuigbom in de buurt en in de Dorpstraat in
Kelmond raken twee panden ernstig beschadigd, waarvan er één geheel uitbrandt.
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Het Amerikaanse bruggenhoofd bij Bunde
Onderdelen van het 1ste en 3e Bataljon van
het 67ste Tankregiment slagen erin om op 16
september bij Bunde een bruggenhoofd te
slaan, nadat een kleine brug over de Geul
nog intact was gevonden. Zij steken de rivier
over met tanks en infanterie. Een
verkenningseenheid trekt op naar Bunde, dat
om 18.00 uur wordt bevrijd. Hier kunnen ze
een groot aantal Duitsers van de 176ste
Infanterie Divisie krijgsgevangen maken, die
zich ophielden in de loopgraven. De bataljons
maken hier kwartier en bereiden zich voor op
Bruggenhoofd van 1ste en 3e bataljon, 16 sept. ’44
Beek ligt in de cirkel
de aanval op Meerssen de volgende dag.
Eenheden van het 3e Bataljon stoten intussen diezelfde dag door langs de hoofdweg
van Bunde naar Beek tot op de Kruisberg aan het begin van het terrein van het
huidige vliegveld. Daar worden zij
geconfronteerd met hevige vuur van de
vijandelijke veldartillerie en antitankgeschut vanuit Geverik. De vijandelijke
stukken blijken goed te zijn
gecamoufleerd en verborgen in de
bosjes, zodat ze onzichtbaar blijven voor
de Amerikaanse verkenningsvliegtuigen.
De Duitsers slagen erin om één
De uitgeschakelde Sherman tank op het plateau
van het huidige vliegveld, 16 september 1944
Sherman tank uit te schakelen vlakbij
hoeve de “Geuldertoren”. Deze dag
worden vier Duitse jagers neergeschoten boven Zuid-Limburg. Drie
piloten komen om en één wordt
gevangengenomen. Eén toestel stort
neer in de velden bij Oensel. Het restant
van de Duitse luchtmacht zal niet of
nauwelijks nog een rol spelen tijdens de
Neergeschoten Duitse jager tussen Geverik en Oensel,
gevechten, die komen gaan.
16 sept. 1944
De bovengenoemde tank is na de bevrijding nog een tijdje als speelterrein voor de jeugd gebruikt,
voordat hij uiteindelijk wordt weggesleept.

Er wordt besloten om de opmars op deze dag te stoppen wegens de invallende
duisternis. De jacht op de vijandelijke artillerie zal moeten wachten tot de volgende
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dag. De Duitsers weten, dat hun opponenten niet graag in het donker vechten. Dit
stelt hen in staat om te hergroeperen en zeven gepantserde voertuigen met zware
mitrailleurs te plaatsen in de nabijgelegen boomgaarden. Bovendien installeren zij
een batterij artillerie in de buurt van Geverik. Vele Duitse militairen van de 176ste
Divisie trekken zich ondertussen uit het gebied terug en marcheren via Beek naar
Sittard en Munstergeleen om daar snel de Duitse grens over te steken.

Bruggenhoofd Meerssen-Houthem, 16 september 1944

De watertoren van Schimmert (1952)

Een mobiele brug van het 17e Engineer Battalion

Het Amerikaanse bruggenhoofd bij Houthem
Op dezelfde dag wordt door het 2e Bataljon
van het tankregiment een tweede
bruggenhoofd gevestigd ten zuiden van de
Geul in de omgeving van Houthem. De
verdedigingsstellingen van de Duitse 275ste
Divisie in de heuvels ten zuiden van de Geul
worden niet gebruikt. De loopgraven, die
onder dwang zijn gegraven door honderden
burgers in de omgeving (o.a. Beek), zijn nog
niet af, verkeren in slechte staat en blijken
bovendien van weinig waarde. Er zijn niet
voldoende troepen om ze effectief te
bemannen en de stellingen kunnen
makkelijk door tanks gepasseerd worden.
Vandaar dat de commandant besluit om alle
bruggen over de Geul op te blazen en
nieuwe stellingen te graven aan de overkant
van de rivier. De zware artillerie wordt
opgesteld ten zuiden van Schimmert en
voorkomt, dat de Amerikanen deze dag op
tijd een brug kunnen slaan over de rivier. De
uitkijkpost voor de artillerie wordt gevestigd
in de watertoren van Schimmert met een
uitstekend zicht over de hele regio.
Genietroepen van het 17e Engineer Battalion
kunnen ‘s avonds eindelijk de eerste brug
slaan met een spanwijdte van 12 meter. De
tweede met een spanwijdte van 7 meter
volgt s ‘nachts. Beide bruggen zijn te laat
klaar om nog deze dag door de tanks
gebruikt te worden.

Aangezien de Duitsers zo veel mogelijk gebruik maken van rivieren en stromen om de opmars van de
tanks te vertragen, moeten de Amerikanen vaak provisorische bruggen slaan. Om tankgrachten en
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kleine rivieren te passeren, zoals de Geul, zet men “baileybruggen” of lange mobiele opleggers in, die
ook als vervoer voor tanks gebruikt worden. Hiermee kan men binnen enkele uren een stevige
overspanning construeren.

Hoewel de tanks nog niet kunnen optrekken, slagen twee infanterie-pelotons met
zestig man erin om ‘s nachts de overkant van de Geul te bereiken. Hun verdere
opmars blijft echter nog beperkt door de duisternis.
De Duitse commandant, Luitenant-Generaal Hans Schmidt, vraagt ondertussen
toestemming aan het hoofdkwartier om in het donker de stellingen te mogen
verlaten en elders de verdediging te organiseren. Hij weet, dat hij de huidige posities
alleen een korte tijd kan verdedigen ten koste van veel verliezen. Hoewel gesteund
door zijn directe superieur, wordt zijn verzoek door de hogere legerleiding
afgewezen.
Ondertussen wordt een groot deel van Valkenburg bevrijd en zal de volgende dag
geheel worden ingenomen.
Een indrukwekkende aanvalsmacht
De twee bruggenhoofden in Bunde en Houthem vormen de uitvalbases van het 67 ste
Tankregiment en andere eenheden voor de verdere opmars naar de regio Beek, die
de volgende dag zal plaatsvinden. Deze eenheden staan vol ongeduld klaar om toe te
slaan met het volgende aanvalsplan:
Onderdelen van het 1ste Bataljon zullen verder optrekken langs de linker kant van de
hoofdweg van Bunde via Beek richting Sittard. Zij zullen na een dag halthouden op de
kruising van de weg met het mijnspoor even ten westen van Neerbeek. Het is daarbij
strategisch van belang, dat het plateau bij Moorveld op de top van de Kruisberg, als
eerste wordt ingenomen. Later moet men verder optrekken naar Limbricht.
Eenheden van het 3e Bataljon zullen ook richting Beek optrekken aan de rechterkant
van de hoofdweg om vervolgens een omweg te maken via Ulestraten en Oensel en
vervolgens Beek vanuit Geverik benaderen. Hier moeten ze eerst de sterke Duitse
artillerie tot zwijgen brengen. Als dat eenmaal gelukt is, moet het bataljon via Beek
verder optrekken naar de westelijke rand van Sittard.
Het 2e Bataljon dient de Geul bij Houthem over te steken, dan op te trekken naar
Schimmert en vervolgens naar Spaubeek. Vandaar moeten ze verder doorgaan naar
Duits gebied ten oosten van Sittard.
De 82ste Verkenningscompagnie van het 66ste Tankregiment zal oprukken in het
gebied tussen Maas/Julianakanaal en de hoofdweg van Bunde naar Sittard. Zij
moeten de linkerflank van de hoofdmacht beschermen en de Nederlandse
Maas/kanaaldorpen bevrijden. Deze compagnie zal Beek niet aandoen.
De hoofdmacht van tanks wordt ondersteund door infanteristen (41st Armored
Infantry Regiment), genietroepen (17th Armored Engineer Battalion), tankjagers
(702nd Tank Destroyer Battalion), veldartillerie (62nd Field Artillery Battalion),
medische eenheden (48th Armored Medical Battalion) and 12 Thunderbolt jagers
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(386th Squadron van de 365th Fighter Group). Een indrukwekkende militaire kracht.
De Duitse verdedigers zijn niet te benijden!

3.2. Dag 2: 17 september - De grote dag van uur tot uur
In de vroege morgenuren begint het 15 km brede Geulfront te ontwaken en wordt
het de start van de bevrijdingstocht van het 67ste Tankregiment naar Beek. De
gevechtsacties worden in het onderstaande gevolgd vanuit de twee bruggenhoofden
Bunde en Houthem en lopen in feite parallel, hoewel de tijdstippen van elkaar
verschillen. De onderstaande beschrijving van de aanval is voornamelijk gebaseerd op
de acties van de drie tankbataljons, waarbij de lezer zich moet realiseren, dat de
tanks bij hun opmars worden ondersteund door andere eenheden, zoals de genie, de
infanterie en artillerie. Om de leesbaarheid over de voortgang niet al te complex te
maken, zijn deze eenheden verder niet meer benoemd in de tekst.
De bevrijding van de Beekse kernen is in onderstaande paragraaf aangegeven met
dikke letters. De meeste tijdstippen zijn gebaseerd op registraties van tijdgenoten of
legerrapporten.
Aanval vanuit bruggenhoofd Bunde/Meerssen door het 1ste en 3e Tankbataljon
Vanaf de vroege morgen worden de Duitse stellingen langs de Geul door
Amerikaanse artillerie en jagers langdurig bestookt. Daarbij wordt de omgeving door
de infanterie uitgekamd, hetgeen veel tijd kost. Het 1ste Bataljon arriveert pas in de
loop van de morgen vanuit Maastricht, nadat het bataljon eerder op de dag het
Albertkanaal en de Maas is overgestoken. Beide Bataljons staan daarom pas laat
gereed om aan beide kanten van de Rijksweg Bunde-Beek-Sittard op te trekken.
Bovendien moet eerst Meerssen en omgeving van Duitsers worden gezuiverd. Die
klus is rond 16.30 uur geklaard. De Amerikanen zijn door inwoners op de hoogte
gebracht van de exacte locaties van de loopgraven en stellingen, die zij eerder onder
dwang hebben moeten graven. Daardoor kunnen de Duitse posities nauwkeurig
worden gebombardeerd. De vijftig soldaten van de Duitse 176ste Divisie, die de stad
verdedigen, worden voortijdig teruggetrokken richting Sittard, omdat er anders
insluiting dreigt. Bij de beschietingen worden wel veel Duitsers van de 275ste Divisie
gevangen of gedood, waaronder hun bataljonscommandant.
Het 1ste Bataljon trekt met 25 tanks verder op langs de hoofdweg en het gebied rond
de spoorlijn Maastricht-Sittard. Tijdens hun opmars worden ze ter hoogte van
Moorveld hevig beschoten door Duitse antitank artillerie en mortieren. Liefst zes
tanks worden uitgeschakeld en het duurt een poos voordat de vijandelijke artillerie
tot zwijgen kan worden gebracht. Later wordt nog een tank door vijandelijk vuur
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getroffen, waarbij de vierkoppige bemanning
gewond raakt. Het verweer van de Duitsers,
vaak met lichte wapens, blijft nog lange tijd
hevig en fanatiek. Naast de eigen verliezen
worden veel Duitsers gevangengenomen. Kasen
en het Bunderbos kunnen pas tegen 18.00 uur
veilig worden verklaard. Er wordt dan nauwelijks
nog geschoten. Na een half uur stilte bereiken
vijf tanks van de A-compagnie o.l.v. majoor Willis
T. Smith en gesteund door de infanterie als
eerste eenheid Beek via beide kanten van de
Rijksweg en het dorp wordt eindelijk bevrijd.
Meer militairen en tanks arriveren nu in het
centrum. Het verzet is helemaal gebroken en de
route wordt door enkele eenheden via de velden
Eenheden van het 1ste Tankbataljon rijden over
Wolfeynde, Beek, ’s avonds op 17 september 1944 vervolgd naar het spoorviaduct bij Neerbeek,
dat dan ook wordt bevrijd. De eenheid gaat daar in bivak voor de nacht. Het doel van
de dag is hiermee bereikt. De laatste Duitsers zijn uit de buurt verdwenen met
achterlating van veel wapens en uitrusting.
Naïeve onbezonnenheid (Anekdote verteld door Jan Erkens uit Beek).
“Er komen een paar Duitse soldaten aan bij de boerderij van de familie Crombag bij Neerbeek, die op
de vlucht zijn voor de aankomende Amerikanen. Vanaf deze boerderij had je toentertijd vrij uitzicht
richting het hoger gelegen gebied, gelegen achter de Stationsstraat in Beek. De eerste bebouwing
was aan de Stationsstraat, met wel nog een paar gebouwen er los tussenin, de rest was open veld en
weiland. De soldaten vragen wat eten en drinken en gaan dat buiten de boerderij nuttigen. Eén van
Crombags zonen, Pie, die is weggelopen van dwangarbeid in Duitsland, vraagt of hij ondertussen met
een van hun geweren op de emmer mag schieten, die bij een schuur staat. Daarbij schiet hij in de
richting van de Stationsstraat. Na een paar van zijn schoten op en vooral naast de emmer, vliegen er
kogels afgevuurd vanaf het hoger gelegen gebied tegen de gevel van de boerderij achter hem. Het
zijn de inmiddels op afstand genaderde Amerikanen die het schieten in hun richting met hun kijkers
hebben waargenomen en terugschieten. De Duitse soldaten pakken snel hun biezen en maken dat ze
wegkomen. Pie en de rest van het gezin Crombag, uiteraard hevig geschrokken, komen er wonderwel
goed vanaf. Ook de boerderij loopt verder geen grote schade op”.

Onderdelen van het 3de Bataljon buigen ondertussen met 15 tanks af richting
Ulestraten en Oensel. Onderweg treffen zij om 10.00 uur de andere onderdelen van
het bataljon boven aan de Kruisberg, die de vorige dag daar zijn blijven steken,
wegens het hevige vijandelijke artillerievuur. Ook hier is het verzet nog steeds fel. Als
het afneemt trekt men na een behoorlijke vertraging gezamenlijk verder en om 13.30
uur wordt het gebied ten westen van Ulestraten (Huidig vliegveld terrein)
geconsolideerd. Dit is het eerste doel van de dag. Om 16.00 uur wordt het gebied ten
oosten van Ulestraten ingenomen en het dorp bevrijd (Tweede doel van de dag). Om

38

19.30 uur wordt Oensel bereikt, het zuidelijkste puntje van de gemeente Beek, en
heeft men contact met het 2e Bataljon. Hiermee is ook het laatste doel van de dag
bereikt. Rond 20.00 uur verplaatst het 3e bataljon zich naar een verzamelgebied in de
directe omgeving van Beek via het hoger gelegen Genhout. Op weg naar dit
verzamelgebied worden ook Kelmond en Geverik bevrijd, samen met
ondersteunende infanterie- en genie-eenheden. In
het verslag van de genie staat vermeld, dat er twee
kleine bruggen zijn gelegd over de “Beck River”
(nu: de Keutelbeek) onder hevig vijandelijk
mortiervuur. Het 3e bataljon bereikt Beek via de
Adsteeg en de Kasteel Genbroekstraat en wordt
met het 1ste Bataljon herenigd.
Ondertussen hebben verkenningseenheden,
versterkt met genietroepen, met 15 lichte tanks
deze dag Geulle en Kasen bevrijd, echter pas na
het opruimen van hevige Duitse weerstand,
waarbij de vijand de beruchte antitankwapens
“Pantzerfaust” en de grotere “Panzerschreck”
antitankraketten inzetten, naast veel lichte
Opmars van het 1ste en 3e Tankbataljon naar
Beek en Neerbeek op 17 september 1944
mitrailleurs en zware mortieren.
Aanval vanuit bruggenhoofd Houthem door het 2e Tankbataljon.
Om 7.00 uur beginnen verkenners bij Houthem het gebied aan de overzijde van de
Geul te verkennen. Het gebied ligt nog zwaar onder Duits artillerievuur, maar om 8.30
uur steken de eerste tanks van het 2e bataljon via provisorische bruggen de rivier
over. Om 11.30 uur zijn bijna twee volledige compagnieën tanks (25 stuks) aan de
overkant en op weg naar hun doelen. Het Duits granaatvuur is echter hevig en de
luchtmacht moet te hulp schieten. Elf P-47
Thunderbolt jagers gaan op zoek naar de
vijandelijke artillerie en verdedigingsstellingen. Een toestel wordt neergeschoten
en crasht in de buurt van Sittard. Het lot van
de piloot is niet bekend. Zij laten soms hun
bommen los op een afstand van nog geen
honderd meter van de eigen troepen. Zij
blijken een effectief wapen, want om 12.00
uur zijn er tekenen, dat de Duitsers zich
Tanks van het 2e Tankbataljon steken de Geul over
terugtrekken uit hun belangrijkste stellingen
17 september 1944
langs de spoorweg Meerssen-Valkenburg, die om 13.00 uur door tanks kunnen
worden ingenomen. Een uur eerder zijn Houthem en St. Gerlach bevrijd. Het eerste
doel van de dag is bereikt. Hierbij worden veel vijanden gedood of
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gevangengenomen. Toch gaat daarna de
geplande opmars richting Schimmert nog
relatief langzaam. In de omgeving van Geverik
wordt hevig weerstand geboden met
machinegeweren en mortieren en de schaarse
infanterie moet eerst veel plekken en panden
onderzoeken op vijandelijke elementen. De
Amerikaanse P-47 Thunderbolt jager
Duitsers hebben de dag tevoren nog veel
mijnen gelegd, die eerst opgeruimd moeten
worden. Bovendien gebruiken de Amerikanen
oude landkaarten, waardoor kostbare tijd
verloren gaat. Toch weten eenheden van het 2e
bataljon de Duitsers verder terug te dringen in
wat is gaan heten: “de slag om Geverik”. Zij
krijgen daarbij steun van het 3e bataljon, dat uit
de richting Oensel optrekt. Ook de vijandelijke
Duitse gevangenen in Houthem, 17 september 1944
artilleriestukken worden het zwijgen opgelegd.
De restanten van de Duitse 275ste Divisie
beginnen zich vanaf 14.30 uur terug te trekken
op de lijn Geulle-Schimmert-Klimmen. Om
15.00 uur wordt het tweede doel bereikt: de
hoogte bij Haasdal en om 17.30 uur het derde
doel: het plateau bij Schimmert (Kruis). De
Duitse weerstand is dan helemaal gebroken.
Even later wordt het Beekse Oensel bevrijd en
Eenheid van het 3e Tanbataljon op de weg
Meerssen-Ulestraten, 17 september 1944
is de weg van Haasdal naar Meerssen in
Amerikaanse handen. Bovendien is contact gemaakt met het 3e Tankbataljon aan de
linkerflank. Het 2e Tankbataljon gaat in bivak bij Schimmert.
De prijs is hoog: In het gebied worden deze dag
twee Sherman tanks en een jeep door
granaatvuur getroffen en vijf tankbemanningsleden lopen zware brandwonden op en een
tankbestuurder wordt gedood. Ze worden allen
een huis in Geverik binnengedragen. Aan
Duitse kant vallen minstens dertien doden en
vele gewonden. Bovendien worden
e
Amerikaanse Sherman tank van 3 Tankbataljon raast tweehonderd soldaten gevangengenomen.
door Oensel op wegt naar Geverik, 17 september 1944
Vele boerderijen in de buurt, zoals de hoeven
Crombach in Neerbeek en Geuldertoren bij Hoogkuil, worden zwaar beschadigd,
stallen branden tot de grond toe af en veel vee is overspannen of gewond. Minstens
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vijftien koeien zijn gedood in de velden. Talrijke graanmijten staan in brand. Sommige
boomgaarden zijn volledig omgeploegd door de optrekkende tanks. De huizen aan de
rand van Geverik hebben veel geleden: kapotte ruiten, door kogels doorboorde
muren en granaatinslagen. Duits luchtdoel- en veldartillerie is kapotgeschoten en
verspreid liggen uitgeschakelde vijandelijke pantserauto’s, gevechtswagens en
uitrusting in de velden. Ransels, helmen, wapens en verlaten stellingen wijzen op een
haastige vlucht. Het hevige schieten heeft tot grote angst in Beek geleid.
Bij Oensel vindt aan het eind van de dag, na de gevechten, een tragisch incident
plaats als een verkenningspatrouille van het 3e bataljon met twee jeeps en zeven
militairen vlak bij de Oenselerhof op een, door eigen soldaten gelegde, mijn rijdt. Eén
jeep wordt volledig vernield en alle militairen worden ernstig gewond afgevoerd.
Waarschijnlijk zijn later vier van hen overleden in een veldlazaret.
Aan het eind van de dag graven de Duitsers langs de spoorweg Sittard-Nuth-Heerlen
snel nieuwe schuttersputten en worden mitrailleursnesten ingericht en antitankmijnen gelegd. Nieuwe artillerieposities worden
opgezet met twee antitankkanonnen en het
gevreesde 80 mm luchtdoelgeschut. De
Amerikanen maken gebruik van kleine
verkenningsvliegtuigen, de “Pipercups, om deze
stellingen en andere vijandelijke posities op te
sporen. Even later verschijnen de jagers die de
verdediging met hun boordkanonnen en
Verkenningstoestel “Pipercup”, ook wel “de
bommen één voor één uitschakelen, zoals ze dat
Dreuvige” genoemd wegens zijn trage snelheid
en stil geluid
al enkele dagen hebben gedaan.
Aan het begin van de gevechten bestaat enige verwarring bij de Amerikanen over welke tijd men
moet hanteren. De Geallieerden gebruiken de net op 17 september aangepaste Britse zomertijd. In de
bezette gebieden geldt echter de Duitse zomertijd, die pas op 2 oktober wordt aangepast. De
zomertijd wordt in Nederland pas in 1977 geïntroduceerd. Het verschil bedraagt één uur. Hierdoor is
het interessant om de vraag te stellen op welk tijdstip Beek is bevrijd. Helaas verschaffen de
gevechtsverslagen geen enkele nadere tijdsindicatie. Aangezien het tijdstip van de bevrijding is
vermeld in berichten van lokale getuigen, wordt aangenomen, dat de bevrijding om 18.30 uur Duitse
zomertijd heeft plaatsgevonden. Tegenwoordig is de Duitse zomertijd gelijk aan die van de
Nederland.

Eindelijk vrij!
Het duurt eventjes voordat de inwoners van Beek ’s avonds uit hun schuilplaatsen
durven te komen en de “GI’s” te verwelkomen met omarmingen, kussen, zang en
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dans. Alle nog aanwezige Duitsers zijn allemaal een uur geleden uit de omgeving
verdwenen. Steeds meer Amerikaanse tanks en militairen stromen nu Beek binnen
via de Rijksweg en de velden bij Catsop en bereiken
de Stationsstraat. Het hele dorp staat op zijn kop.
Het lokaal gebrouwen bier kan eindelijk weer in
overvloed vloeien. De militairen zijn erg gul met
het uitdelen van chocolade, kauwgum en
sigaretten, vooral aan de meiden en kinderen. De
cafés zijn tot laat in de avond open en het
feestgedruis op de straten houdt maar niet op. Vier
jaar frustratie en knechting komt tot uitbarsting in
een ongekende gekte. In de nachtelijke uren
proberen achtergebleven Duitsers snel nog twee
bruggen tussen Neerbeek, Spaubeek en Geleen te
Een korte pauze aan de Prins Mauritslaan
laten springen. Eerder was het viaduct van het
mijnspoor bij Spaubeek al opgeblazen. Ook leggen ze nog mijnen langs het mijnspoor
naar Spaubeek. Het opblazen van één brug kan worden voorkomen door het kwieke
optreden van enkele verzetsmensen, die de draden naar de explosieven op tijd weten
te verwijderen. De mijnen zullen de volgende dag snel opgeruimd zijn. Dit alles maakt
het mogelijk, dat het 1ste Tankbataljon de volgende dag zonder grote problemen kan
optrekken naar Geleen en Sittard.
Op deze dag, 17 september 1944, starten de Geallieerden een groot offensief om Duitsland binnen te
trekken over de Rijn bij Arnhem. Operatie “Market Garden”.

Genieten van een Beeks likeurtje

Amerikanen op het Wolfeynde
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Een “tankdozer”op de Adsteeg

Beekenaar Jo Coumans op een verlaten Duits
88mm luchtdoelgeschut in de buurt van Geverik

Gemotoriseerd geschut in volle camouflage op de Rijksweg,
bevrijdingsoptocht augustus 1945

Op de foto met de Beekse families Coumans en Claessen

3.3. Dag 3: 18 september 1944 - Bevrijding van de rest van gemeente Beek
De bataljons van het 67ste Pantserregiment verlaten Beek/Neerbeek om 6.00 uur in
de vroege morgen om verder te trekken naar hun volgende doelen. Steeds meer
Amerikaanse eenheden trekken deze dag door het dorp naar het noorden. Het 1ste
Bataljon rijdt direct richting Geleen en
Sittard. Bij het mijnspoor moeten mijnen
geruimd worden en men ondervindt
sporadisch Duits verzet. Daarbij sneuvelt
hospitaalsoldaat Toel G. Gambrel uit
Kentucky op een veld bij Neerbeek waar
Een “tankdozer” op de Adsteeg
hij tijdelijk wordt begraven. Twee
anderen raken gewond. Op weg naar
Geleen sneuvelt ook Luitenant Francis M.
Wilson uit Missouri. Hij wordt getroffen
Het 1ste bataljon staat klaar om verder te trekken
van Beek naar Geleen op 18 september 1944
in zijn hoofd door een kogel van een
e
sluipschutter. Het 3 bataljon heeft eveneens de omgeving van Sittard als doel, maar
doet dat via een omweg om de stad via de westkant te benaderen. Dit brengt het
bataljon in de omgeving van Kerensheide, het meest noordelijke gehucht binnen de
gemeente Beek. Hier wordt ’s middags urenlang gevochten om achtergebleven
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Duitsers te verdrijven, die zich in de wijde omtrek tot Guttecoven verspreid hebben
ingegraven. Het bataljon buigt daarna af richting Limbricht en Sittard en gaat voor de
stad in stelling. Het legerbericht van het 3e Bataljon vermeldt, dat deze dag door het
bataljon minstens 75 Duitsers zijn gedood en 400 gevangen zijn genomen. De dag
wordt in het verslag als zeer succesvol omschreven, hoewel men nog geen 15 km is
opgeschoten.
De versterkte verkenningseenheden van de 82ste Verkenningscompagnie hebben
ondertussen aan de linkerflank van de opmars met hun tanks Catsop, Elsloo, Stein en
Urmond bevrijd.
Het 2e bataljon trekt verder op vanaf haar
bivakplaats Schimmert naar Genhout en
door naar Spaubeek, die rond 8.00 uur
worden bevrijd. In klein-Genhout branden
twee huizen en een schuur (deels) af.
Vervolgens snelt het bataljon door naar
de Duitse grens ten oosten van Sittard,
waarbij zij de, nog steeds hevig weerstand
biedende, restanten van de Duitse 275ste
De opgeblazen spoorbrug bij Spaubeek, 1 september 1944
Divisie moeten bestrijden. Deze dag
worden drie jagers neergeschoten: twee Amerikaanse en één Duitse. Ze crashen alle
drie in de regio (Obbicht, Aalbeek en Munstergeleen), waarbij alle piloten omkomen.
Meteen na de bevrijding van Neerbeek, gaan de Amerikanen gebruik maken van de
landingsbaan van het lokale (zweef)vliegveldje voor hun verkenningsmissies en als
vluchthaven voor enkele P-47 Thunderbolt jagers. De faciliteiten zullen weldra niet
voldoende zijn en er wordt al gekeken naar een geschikte locatie voor een volwaardig
militair vliegveld.
In de vroege middag wordt tussen
Kelmond en Geverik aan de Geverikerweg
begonnen met de opbouw van een klein
Amerikaans veldhospitaal door het 48ste
Medische Bataljon. Dit hospitaal wordt
gebruikt voor de verzorging van
Amerikaanse, Duitse en civiele gewonden
uit de buurt. Het lazaret wordt kort
daarna, in de morgen van 20 september,
Illustratie: Mobiel hospitaal bij Geverik, 18-20 sept. 1944
alweer afgebroken en verplaatst naar
Emmaberg ten noordoosten van Valkenburg. Ook bij Hoogkuil wordt deze dag langs
de Rijksweg Maastricht-Sittard voor enkele dagen een veldhospitaal ingericht, dat op
20 september naar Wehr in Duitsland wordt verplaatst.
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Het Amerikaanse leger beschikt over een zeer geavanceerd en kundig medische structuur met eerste-,
tweede- en derdelijnszorg, afhankelijk van de urgentie en complexiteit van de verwonding. De eerste
zorg vindt plaats door de “medic” te velde, EHBO geschoolde soldaten, die met de gevechtseenheden
meetrekken. Zo’n hospitaalsoldaat kan meestal alleen snel een diagnose stellen, de verwonding
stabiliseren, snel verbinden of spalken en de pijn stillen, eventueel met morfine. De gewonde wordt
vervolgens zo snel mogelijk naar de tweedelijnszorg gebracht voor verdere behandeling. Deze zorg is
veelal 5-10 km verwijderd van het slagveld, nabij het bataljons- of regimentshoofdkwartier. Hier kan
alleen plasma worden toegediend, het verband en de spalken goed worden aangebracht en kleine
operaties worden verricht. De ernstige en dringende gewonden worden verzameld voor verder
transport. Van daar uit gaat het naar het dichtstbijzijnde mobiele veldhospitaal of een z.g.
“evacuation hospital”. Zo’n hospitaal is volledig uitgerust voor grotere en dringende operaties en
andere speciale medische behandelingen. Deze hospitalen bevinden zich meestal op 20-40 km afstand
van het slagveld, om buiten bereik van vijandelijke aanvallen te blijven. De afstand is zo gekozen, dat
de militair altijd binnen één uur ter plekke kan zijn. Er stond een “evacuation hospital” in Valkenburg.
Voor complexe operaties richt men faciliteiten in bij bestaande ziekenhuizen in de omgeving (In ZuidLimburg waren dat Maastricht, Sittard, Kerkrade en Heerlen).
Deze organisatie staat in schril contrast met die van de terugtrekkende Duitsers, die hun gewonden
alleen achter moeten laten zonder verdere verzorging. Zij kunnen niet zomaar terugvallen op nabije
behandellocaties, maar zijn voor eerste behandeling en afvoer veelal afhankelijk van de Amerikanen.

Lijst van dertien gesneuvelde Duitsers rond
Beek, opgesteld door de burgemeester.

Achtergelaten Duits geschut, met op de achtergrond
de Hubertusmolen bij Kelmond

Meteen na de bevrijding gaat een aantal
mannen, geholpen door EHBO’ers uit Beek op
zoek naar gewonde en gesneuvelde Duitse
soldaten, die nog op diverse plekken in de
velden liggen rond Geverik. Er worden dertien
doden gevonden, die de volgende dag tijdelijk
op het Beekse kerkhof (12) en in Genhout (1)
worden begraven. Zij worden door de
burgemeester geregistreerd, zodat het Duitse
Rode kruis geïnformeerd kan worden. Op één
na, worden alle lichamen begin januari 1957
herbegraven op het Duitse militaire kerkhof in
Ysselsteyn. Drie zijn tussen de 21 en 23 jaar
oud, de anderen hebben een leeftijd tussen de
31 en 48 jaar en behoren duidelijk tot de
oudere lichtingen.
Vele gewonde Duitsers en burgers worden
verzorgd in het noodhospitaaltje, dat is
ingericht in de kelderruimte van het
voormalige klooster van de zusters
Franciscanessen aan de Molenstraat, waarbij
de Beekse huisarts dr. Beckers hulp verleent.
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Later krijgt hij assistentie van een Amerikaanse
medische legereenheid. (Gewondenverzorgers
van het 48ste Medische bataljon).

Een uitgeschakelde Duitse artillerietrekker in het
gehucht Raar bij Meerssen, 18 september 1944

Het Beekse gemeentelijk gebied is nu helemaal
bevrijd. Op de hoek Maastrichterlaan Raadhuisstraat verschijnt een groot spandoek
met de tekst in het beste Engels: “Welkom our
Liberetors American”, waarmee het groeiend
aantal bevrijders, dat de volgende dagen door
het dorp trekt richting Sittard en Heerlen,
welkom wordt geheten. Bij veel panden hangt de
nationale driekleur uit de ramen, getooid met
oranje wimpels.
Hiermee is een einde gekomen aan de “slag” om
Beek. De inwoners kunnen zich opmaken voor
een “normaal” leven, na vier moeilijke jaren. Dat
“normale” leven zou echter toch nog even op
zich laten wachten.

Hoe is het verder met de Duitse verdedigers van
de regio Beek gegaan, de overgebleven soldaten
van de 176ste en 275ste Divisie? En waar komen
Positie van de drie tankbataljons op
het einde van de 18e september 1944
“onze” drie Amerikaanse tankbataljons terecht?
e
In de avond van de 18 september zijn de Duitsers ruwweg teruggedrongen tot de lijn
Urmond-Sittard-Duitse grens (zie gele lijn op bovenstaand kaartje). Hier stokt de
opmars. Het Duitse leger heeft op de lijn Nieuwstad-Susteren nieuwe verdedigingsstellingen betrokken.
De overgebleven troepen van de 176ste Divisie zijn achter deze linie teruggetrokken
en versterken daar de aanwezige eenheden. Velen worden daarbij gedood, gewond
of gevangengenomen. Het restant wordt eind 1944 achter de Siegfriedlinie teruggetrokken of naar Noord-Limburg verplaatst.
Eind september wordt de 275ste Divisie uit haar gebied teruggetrokken om de
Siegfriedlinie te verdedigen bij het bedreigde Aken en het Hürtgenwald ten zuiden
van de stad. Bij aankomst bestaat de divisie nog maar uit 800 man van de
oorspronkelijke 2.400 aan het begin van de maand.
Na de bevrijding van Beek zijn het 1ste en 3e Tankbataljon doorgereden richting
Sittard. Na de volledige inname van deze stad op 19 september komt de succesvolle
opmars door Zuid-Limburg tot stilstand. Sittard is weliswaar bevrijd, maar wordt
maandenlang frontstad. Het 2e Bataljon trekt na de bevrijding van Spaubeek via
Sweikhuizen, Puth en Doenrade naar het Duitse Wehr. Daar loopt de opmars ook vast
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wegens de sterke Duitse weerstand bij de Siegfriedlinie. De
Geallieerden stoppen hun verdere aanvallen en zetten het
gros van de manschappen en materieel in voor Operatie
“Market Garden”, die duurt van 17 tot 26 september. De
geplande overschrijding van de Siegfriedlinie moet maar
even wachten. De Geallieerden willen nu de Rijn
oversteken bij Arnhem en niet via een doorsteek door
(Zuid) Limburg, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Deze
verandering van prioriteit heeft grote gevolgen voor de
bevrijding van de rest van Zuid-Limburg en de Provincie.
Het duurt bijna twee weken voordat de opmars in Limburg
weer een aanvang neemt. Deze tijd gebruiken de Duitsers
om hun verdediging in midden Limburg te versterken. Het
duurt tot eind November voordat het gebied aan de
westkant van de Maas is veroverd ten koste van hevige
Bevrijde deel Limburg op 18 sept.’44 verliezen. Ook daarna vindt er nog heftige strijd plaats met
veel militaire en burgerslachtoffers en materiële schade in steden als Roermond,
Venlo, Overloon en Gennep. Veel mensen moeten evacueren en zullen hun heil
tijdelijk elders zoeken, o.a. in Beek. De Provincie Limburg is pas op 3 maart 1945
geheel bevrijd en dat heeft zeven maanden geduurd, bijna twee keer zo lang dan de
bevrijding van Frankrijk en België samen!

3.4. De prijs van de bevrijding

Monument ‘Hell on Wheels” in Oud-Geleen

Voor de bevrijding van Zuid-Limburg heeft de
Amerikaanse 2e Tankdivisie “Hell on Wheels” een
hoge prijs moeten betalen met 66 gesneuvelden en
een veelvoud aan gewonden. Ter nagedachtenis
aan de omgekomen militairen is in (Oud) Geleen in
2004 een monument opgericht, gewijd aan deze
divisie met de namen van alle doden.
Geschat wordt, dat 4.800 manschappen hebben
deelgenomen aan de gevechten in de wijde omtrek
van Beek, waarvan er in de periode 16-18
september 38 zijn gesneuveld en meer dan 120
gewond. Het betreft meer dan de helft van het
totaal aantal gesneuvelden van de Divisie in Zuid-

Limburg.
De dagrapporten van het 48ste Medical Battalion vermelden de volgende uitgevoerde
behandelingen gedurende de periode 16-18 september 1944:
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Behandelingen van
Amerikanen, gewond
geraakt aan het front
Behandeling van
Amerikanen, buiten de
gevechten
Duitse gewonden
Burgergewonden
Totaal

78

41

52
8
179

Opvallend is het hoge
aantal Amerikaanse
verwondingen, die buiten
de gevechten optraden,
bijvoorbeeld door ernstige
oververmoeidheid,
shellshock, ziektes en
ongelukken.

In mijn relaas over de vorderingen van de strijd heb ik alleen het pad van de
betrokken Amerikaanse tankbataljons beschreven. Dit zou kunnen suggereren, dat de
verliezen alleen door tankbemanningen zouden zijn geleden (het 67th Armored
Regiment). Niets is echter minder waar. In feite is ongeveer 90 % van het aantal
slachtoffers gevallen bij de ondersteunende eenheden, die een wezenlijke rol hebben
gespeeld in het succes van de bevrijding. Vandaar dat ik hier even inga op de rol van
die onderdelen.
De infanterie (o.a. het 41st Infantry Regiment) krijgt bij de bevrijding van Zuid-Limburg
de ergste klappen. Zij verkent de omgeving en zorgt voor het opruimen van kleine
verzetshaarden en mijnenvelden.
De genie (m.n. het 17st Engineer Battalion) zorgt voor de snelle reconstructie van
bestaande bruggen of bouw van provisorische bruggen over tankgrachten, rivieren en
beekjes, zodat de tanks hun weg kunnen vervolgen. Zuid-Limburg telt buiten de Maas
en het Julianakanaal ongeveer twintig van die stromen. De meeste grotere bruggen,
geschikt voor tanks, zijn door de Duitsers vernield. Hoewel ze niet allemaal een echte
barrière vormen voor de Amerikanen, zullen ongetwijfeld een aantal beken en
riviertjes voor enig oponthoud hebben gezorgd. In de gevechtsverslagen van het
genoemde geniebataljon worden De Geul, de Keutelbeek en Geleenbeek met name
genoemd, waarover men één of meerdere bruggen heeft gelegd met een spanwijdte
variërend van 2 tot 12 meter.
Tenslotte biedt de artillerie (m.n. het 62nd Field Artillery Battalion) steun door grotere
obstakels en voertuigen (op afstand) uit te schakelen.

Duitse krijgsgevangenen, ergens in Zuid-Limburg,
september 1944

De verliezen aan Duitse kant zijn moeilijk in
te schatten, omdat zij tijdens de chaotische
terugtocht niet of incompleet worden
bijgehouden in de dagrapporten. Het staat
wel vast, dat hun verliezen substantieel
hoger zijn, dan die van de Amerikanen. Het
dagboek van generaal Schmidt van de 275ste
Divisie geeft een indicatie. Het restant van
zijn divisie bestond op 3 september 1944 uit

48

2.400 man. Eind september waren dat er nog maar 800. Het merendeel is krijgsgevangen genomen. Het “after battle report” over de maand september van “ons”
Amerikaans 67ste Tankregiment vermeldt ook een groot aantal vijandelijke verliezen:
4.637, waarvan er 1.437 werden gedood en 3.200 gewond raakten of gevangen
werden genomen. Hierbij moet wel vermeld worden, dat alle genoemde verliezen
ook de strijd tijdens de opmars in België tot medio september omvatten en dus niet
alleen betrekking hebben op Zuid-Limburg.
Ofschoon de Amerikanen meer militairen en vuurkracht konden inzetten dan hun
Duitse tegenpolen hadden ze toch zes dagen nodig om van Mesch tot aan de poorten
van de Siegfriedlinie te komen, een hemelsbrede afstand van nog geen 40 km,
gemiddeld zeven km per dag. Hoewel aan Duitse kant vele frontsoldaten werden
gedood of gevangengenomen, bleven de divisie- en regimentsstaven redelijk intact.
Samen met het vrij sterke kader en de fanatieke weerstand te velde was men in staat
snel te reageren op de wisselende gevechtsomstandigheden. Er werd intelligent
gebruik gemaakt van natuurlijke hindernissen, antitankmijnen en de wetenschap, dat
de Amerikanen bij voorkeur niet bij schemering of in het donker wilden vechten.
Blijkbaar waren de Duitsers ook beter op de hoogte van de specifieke situaties in de
omgeving. De Amerikanen bezaten voornamelijk verouderde topografische kaarten,
hetgeen veel verwarring veroorzaakte en extra zoekwerk nodig maakte. Al deze
factoren droegen ertoe bij dat de vijand kostbare tijdwinst kon creëren voor de
versterking van de Siegfriedlinie en de stellingen in het Hürtgenwald ten zuiden van
Aken. Hoewel dit de loop van de oorlog slechts tijdelijk zou beïnvloeden, betalen de
Geallieerden uiteindelijk een hoge prijs om de Siegfriedlinie over te kunnen steken.
Rapporten van commandanten aan beide zijden bevestigen het respect dat ze
hadden voor elkaars kracht tijdens de gevechten in de regio van Beek.
Luitenant-Generaal Hans Schmidt, commandant van de Duitse 275ste Divisie schreef in zijn dagboek:
“Summarizing the events, it may be stated that our division fulfilled its combat mission for the period
in question. It could not be expected that these relatively weak and partially inexperienced forces
should hold the position for any length of time in the face of the major attack launched on 17
September by well-trained and excellently equipped troops…………….. The enemy was stopped short of
the Westwall near Geilenkirchen long enough, though and with heavy casualties on our side, to
permit the 183rd Volksgrenadier Division - intended for this sector and still in the process of assembly
- to complete its preparations for taking over the defense”.
In het gevechtsverslag over de maand september 1944 van het 702e US Tank Destroyer Bataljon
schreef de commandant, Luitenant-Kolonel John A. Beall het volgende:
“During the advance from Maastricht to Gangelt in Germany no major enemy units were
encountered. The numerous prisoners taken belonged without exception to reserve and ‘odds-andends’ units such as battalions composed of men with some particularly physical defect. The enemy
caused considerable delay by blowing all bridges across creeks and railroads and defending the bridge
sites with anti tank guns and small arms fire. The number of 88mm guns encountered in that drive
exceeded that ever found in an area of comparable size. Some heavy artillery (up to 240mm) was also
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used by the enemy. The stubbornness of the enemy’s defense formed a surprising contrast to the
inferior quality of the troops involved.”

Een Beekse zoon overlijdt 10.000 km verder weg
Terwijl Beek op 18 september de bevrijding nog aan het vieren is, woedt de oorlog in
Azië nog steeds volop. Een inwoner van Beek, koopvaardijmachinist Herman Pijls,
bevindt zich als krijgsgevangene aan boord van het Japanse schip de “Junyo Maru”,
dat op weg is naar Padang op Sumatra. Het schip wordt getroffen door een Engelse
torpedo en zinkt binnen het kwartier, waarbij 5.600 opvarenden omkomen, zo ook
Herman Pijls.
Opmaat naar de finale
Het stof van de gevechten is opgetrokken, maar dat betekent nog niet, dat de
inwoners van Beek een rustige tijd tegemoet gaan. Hoewel het dorp is bevrijd, is het
hoofddoel van de Geallieerden nog niet bereikt: het passeren van de Siegfriedlinie en
de Rijn. Stukken van het oostelijke deel van Zuid-Limburg (o.a. Kerkrade en Vaals) zijn
nog steeds bezet. Gedurende de maanden na de bevrijding wordt de omgeving het
logistieke middelpunt voor andere en veel grotere slachtvelden. Zoals in mei 1940,
echter nu met een veel grotere impact en beroering. Na de gevechtstroepen volgt in
de week na de bevrijding de aanvoer van materiaal en munitie op weg naar Sittard en
het oosten. Rond Beek verschijnen overal stapels granaten in de weiden of langs de
wegen. Veel materiaal wordt opgeslagen langs het tracé van de nieuwe provinciale
weg bij Neerbeek (parallel aan het voormalige mijnspoor), in die tijd nog in aanleg.
Het zijn vooral zwarte soldaten, die deze, niet geheel risicoloze, aanvoer en opslag
verzorgen.
Dit alles wordt vervolgd in de volgende hoofdstukken.
Voor de lezers, die het militaire spoor nu helemaal bijster mochten zijn, heb ik in
onderstaand overzicht een samenvatting gemaakt van de belangrijkste gevechten,
die rond Beek hebben plaatsgevonden. Ik heb daarbij de locaties zo gedetailleerd
mogelijk aangegeven. Met dank aan de vele specifieke coördinaten, die in de
Amerikaanse gevechtsverslagen zijn opgenomen.
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Belangrijkste gevechten gedurende 16-18 september 1944 in de regio Beek
16 september 1944
Geulfront: Oversteek
Geul via intacte brug bij
Weert en bevrijding
Bunde door 1e
Tankbataljon. Veel
Duitse weerstand met
lichte wapens.
Inname positie aan de
top van de Kruisberg bij
Schietecoven door 3e
Tankbataljon. Opmars
gestopt door hevige
vijandelijke weerstand.

17 september 1944
Bevrijding Meerssen
door 3e Tankbataljon.
Veel Duitse doden en
krijgsgevangenen.
Opmars richting Beek
van 1e Tankbataljon
langs linkerkant van de
Rijksweg MaastrichtSittard. Hevig
vijandelijk artillerie- en
mortiervuur bij
Bunderbos, Kazen en
Moorveld.
Bevrijding van Beek.
17 september 1944
Geulfront: Oversteek
van de Geul door 2e
Tankbataljon onder
hevig vijandelijk
artillerievuur. Veel
verzet bij Houthem
nabij de spoorlijn
Maastricht-Heerlen.
Veel Duitse doden en
gevangenen.
Verdere opmars
richting Schimmert.

51

17 september 1944
Slag om Geverik:
Opmars na felle strijd
bij Kruisberg via
Ulestraten naar
omgeving Geverik/
Oensel door 3e Tankbataljon. Veel
vijandelijke artillerie,
mortieren en andere
weerstand. Bevrijding
Oensel, Kelmond en
Geverik

17 september 1944
Verdere opmars 2e Tankbataljon richting Schimmert
(Kruis) na opruimen weerstanden bij Houthem.
Onderweg ontmoet men veel vijandelijk
artillerievuur, antitank mijnen en diverse
weerstandsnesten. Bevrijding Schimmert.

18 september 1944
Opmars van 3e Tankbataljon van Beek richting
Limbricht via omgeving Kerensheide, waarbij de
Duitsers veel verspreid verzet bieden. Bevrijding
Kerensheide. Opmars 2e Tankbataljon naar Puth
dat ondertussen Genhout en Spaubeek bevrijdt.
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4. Een rusteloze afloop
Hoewel de oorlog in het grootste deel van Zuid-Limburg feitelijk voorbij is, blijft het
nog lang onrustig in de regio Beek. Vier jaar bezetting en de militaire ontwikkelingen
in de regio blijven niet zonder gevolgen.

4.1. In feeststemming op zoek naar de “schuldigen”
De dagen na de eerste intocht van de
Amerikanen in Beek op 17 september
verschijnen steeds meer tanks en andere
voertuigen in het straatbeeld op weg
naar nieuwe fronten. Steeds weer
worden de bemanningen enthousiast
begroet door de inwoners. Elke dag is
reden voor een feestje op straat.
Tegelijkertijd wordt de jacht geopend op
Nazi-vriendelijke dorpsgenoten en hun
Een opgepakte NSB’er, vergezeld door de jeugd van Beek,
September 1944
liefjes en op rondzwervende Duitse
militairen. Regelmatig worden achtergebleven Duitse
soldaten gevangengenomen en NSB’ers opgebracht.
Hierbij speelt de lokale OD (Ordedienst) een
belangrijke rol, die in Beek is gegroeid tot 200 man. Ze
slagen erin om twaalf vijandelijke soldaten op te
pakken, die zich tussen Neerbeek en Geleen hebben
overgegeven. Twee anderen melden zich vrijwillig op
dringend advies van een dorpsgenoot. Er worden nog
meer militairen naar Beek gebracht door de OD van
Elsloo. Meestal zijn ze uitgehongerd, vuil, stinkend en
erg jong van leeftijd. Ze worden ondergebracht in de
Een dertigtal gevangengenomen
Beekse jongensschool onder Amerikaans toezicht en
Duitsers wordt door de OD van Elsloo
naar Beek gebracht, september 1944
vervolgens als krijgs- gevangenen naar Maastricht
getransporteerd.
De bovengenoemde OD’s bestaan uit voormalige Nederlandse soldaten, die vanaf augustus 1940
werden georganiseerd onder de algemene leiding van Prins Bernard. De commandostructuur is
ingedeeld in diverse districten. Beek behoort bij het 5e District van de Provincie Limburg en valt onder
het sub-district Westelijke Mijnstreek (Sittard), dat onder leiding staat van reservekapitein Stassen,
tandarts te Sittard. Bij de oprichting ging men er nog optimistisch van uit dat de Duitsers niet in staat
zouden zijn om de oorlog langer dan een jaar vol te houden. Tegen die tijd zouden de OD-afdelingen
de onbetrouwbare politie moeten vervangen en de taak van het handhaven van het wettig gezag
overnemen tijdens de verwachte chaotische omschakeling. Men hield rekening met het machts-
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vacuüm, dat zou volgen. Deze doelstelling bleef intact gedurende de hele bezettingstijd, maar werd
pas relevant na de bevrijding van Zuid-Limburg.

Een staaltje van onzorgvuldige rechtspleging
Mathijs Willems woont met zijn, in Heinsberg geboren, vrouw en hun zeven kinderen
in Spaubeek. De Duitse afkomst van zijn vrouw wordt Mathijs fataal. Vóór de
bevrijding van Spaubeek op 18 september 1944 zijn de meeste Duitse staatsburgers
gevlucht, zo ook mevrouw Willems en de zeven kinderen. Mathijs heeft zich tijdens
de bezetting niet bemoeid met de politiek. In de eerste maand na de bevrijding wordt
hij dan ook met rust gelaten door de OD. Om niet opgehelderde redenen wordt hij
echter op 17 of 18 oktober alsnog gearresteerd en opgesloten in een kamertje op de
bovenste verdieping van het gemeentehuis van Spaubeek. Hij kan de vernedering
niet verdragen en doet op 19 oktober een poging om te ontsnappen door middel van
een in slierten gescheurd beddenlaken. Bij deze vluchtpoging maakt hij een dodelijke
val op straat. Zijn vrouw en kinderen horen dit pas enige maanden later, bij hun
terugkeer in Nederland. Onschuldig en onbedoeld is Mathijs het slachtoffer
geworden van vermeende Nederlandse pogingen tot gerechtigheid. Het zou zeker
niet bij dit ene geval blijven.
Het is nog wennen
De geluiden van artillerie verplaatsen zich naar het noorden en oosten, weg van
Beek. Haar inwoners hoeven niet meer te vrezen voor nabije gevechten en kunnen nu
de schade gaan opnemen. Vooral in de omgeving blijven vele panden min of meer
beschadigd achter. In Beek zelf zijn enkele dodelijke slachtoffers te betreuren en
enkele gewonden. De “opstart” naar een normaal leven verloopt nog verre van
gladjes. Zo hebben het SBB en de cokesfabriek moeite om de elektriciteitsproductie
op gang te houden. Er is slechts voor één dag elektriciteit en nog steeds geen gas.
Gelukkig is er wel weer vers water. Veel animo om weer te gaan werken is er
gedurende deze eerste dagen nog niet. Daarvoor is de opwinding te groot. Het
zoeken naar Duits-vriendelijke Beekenaren, die na de bevrijding zijn blijven hangen,
gaat ondertussen onverdroten door.
Na een of twee dagen durven ook de, in Beek ondergedoken, Joden zich weer
voorzichtig op straat te vertonen en mee te doen aan het feestgedruis.
Oud-burgemeester van Sonsbeeck wordt weer als burgemeester van het dorp
aangesteld, maar verblijft vooralsnog in Tilburg, dat pas eind oktober 1944 wordt
bevrijd. Hij kan zijn ambt niet eerder dan 30 oktober weer opnemen.

4.2. Beek wordt weer een militair kruispunt
Op 19 september wordt het 3e Tank- bataljon van het 66ste Tankregiment met 700
man, 50 tanks, artillerie en andere voertuigen in reserve geplaatst in en rond Beek
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voor rust van de manschappen en
onderhoud aan wapens en voertuigen.
Deze eenheid behoort ook tot de “Hell on
Wheels” Divisie. Het bataljon nestelt zich
even ten noorden van Beek en vertrekt
weer richting Duitsland op 8 oktober. De
eenheid wordt ingezet bij de strijd om
Aken. Hun verblijf van bijna drie weken
betekent een eerste, wat langere kennismaking met de Amerikanen en hun cultuur.
Het 3e bataljon van het 66ste Tankregiment
vertrekt uit Beek via de Adsteeg, 8 oktober ‘44
Op 26 september stromen opnieuw
Amerikaanse troepen, tanks, Harley motoren, jeeps, trucks en andere voertuigen
door Beek op weg naar het front even ten noorden van Sittard. Het wordt daar
blijkbaar menens! Onderdeel van deze stroom is de “Red Ball Express”, de vele
militaire vrachtauto’s, die (dag en nacht) materiaal, brandstof, voedsel en munitie in
konvooien naar het front brengen, o.a. over de verkeersweg Maastricht-Beek-Sittard.
Deze stroom zal voortduren tot medio november, wanneer de aanvoer vanuit de
haven van Antwerpen georganiseerd kan worden.
Al deze troepen dienen ter versterking van het front boven Sittard. Tot nu toe zijn zij nog niet sterk
genoeg geweest om een doorbraak te forceren wegens de prioriteit voor de “Market Garden”
campagne. Nu die is geëindigd in een debacle, kan alle aandacht weer gericht worden op een verdere
opmars in Midden-Limburg.

Ondertussen blijft de stroom Duitse krijgsgevangenen maar doorgaan, vervloekt en
beschimpt. Veel gevangenen worden ingezet bij het opsporen en ontmantelen van de
vele mijnen en niet-ontplofte explosieven in de omgeving van Beek. Dit is een uiterst
gevaarlijke job, temeer daar de soldaten geen of slechts een korte training krijgen. De
Geneefse Conventie kijkt even de andere kant op!
In principe was en is het laten opruimen van
explosieven door krijgsgevangenen niet
geoorloofd volgens de krijgsgevangen regels van
de Geneefse Conventie. Echter, als de oorlog in
Europa op haar einde loopt en grote aantallen
Duitse soldaten zich overgeven, komen de VS met
de term “Ontwapende Vijandelijke Legers” om
daardoor de strikte regels te kunnen ontwijken.
Vanaf D-Day tot eind April 1945 worden bijna drie
miljoen Duitse soldaten gevangengenomen aan de
Duitse krijgsgevangenen in Beek, oktober 1944
westelijke fronten. Sommige bronnen beweren,
dat de zorg voor deze grote aantallen, volgens de officiële regels, de geallieerde logistiek zou hebben
gefrustreerd en daarmee de snelle opmars.
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4.3. Terug naar normaal?………….een beetje!
Joodse burgers keren terug
De Beekse Joden, die in het dorp en elders
in Zuid-Limburg twee jaar ondergedoken
hebben gezeten, laten zich langzaam weer
zien. De anderen, die nog in de bezette
gebieden zitten komen terug, zodra de
streek van hun onderduiking is bevrijd.
Daarmee zijn vijftien van de
De restanten van het interieur van de Beekse
oorspronkelijke 28 Joodse burgers terug.
synagoge aan het eind van de oorlog. Symbolisch
voor de teloorgang van de joodse gemeenschap.
De vier overlevenden van de zigeunerfamilie Franz keren niet meer terug in
Beek. Allen worden geconfronteerd met
veel onbegrip bij de officiële instanties,
terwijl zij wanhopig wachten op de
terugkeer van hun nog vermiste naasten.
Zij ontvangen maar mondjesmaat
financiële steun. Enkelen hebben zelfs
moeite om hun eigen huis terug te krijgen
en dat pas na jarenlange en harde
gerechtelijke procedures. Zo krijgt Alfred
Gemeentelijke overdracht van het beheer van
pand Benedik aan Alfred Benedik, 27 juni 1946
Benedik het beheer over zijn ouderlijk
huis pas terug in medio 1946, waarbij de gemeente Beek zich alle rechten en
bevoegdheden blijft voorbehouden. Langzaam verdwijnt de hechte Joodse
kerkgemeenschap uit Beek en in 1954 wordt de synagoge verkocht en in 1985
afgebroken.

Oproep van de directie der Staatsmijnen

Terug naar het werk
Zowel de Amerikaanse als Nederlandse autoriteiten
verzoeken de inwoners met klem om hun dagelijks
werk weer op te pakken. En langzaam herneemt
iedereen weer zijn/haar taken. Ook de Staatsmijnen
staan weer volledig onder Nederlandse directie, die een
beroep doet om het werk weer voortvarend en vol
energie op te pakken. De mijnwerkers eisen echter een
betere positie op via hogere lonen, meer zekerheden
voor een pensioen en meer medezeggenschap. De
traditionele Katholieke Mijnwerkers Bond moet haar
positie wijzigingen onder druk van de wensen van de
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mijnwerkers en de nieuw opgerichte Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf,
die veel nieuwe leden trekt. Een eerste teken, dat niet alles hetzelfde zal blijven als
vóór de oorlog.
Vrijheid met beperkingen
Aan het eind van september lijkt de rust een beetje terug te keren in het dorp en de
nabije fronten bij Sittard en Siegfriedlinie en herneemt het leven zijn “normale” gang.
Het “Limburgsch Dagblad” hervat op 20 september haar
edities en het regionale blad “De Nieuwe Mijnstreek”
begint weer met het uitgeven van plaatselijk nieuws. De
Limburger Koerier wordt een verschijningsverbod
opgelegd, gezien haar pro-Duitse houding tijdens de
bezetting. Zodra het bataljon tanks, dat sinds 19
september bij Beek in reserve ligt, op 8 oktober weer uit
de omgeving vertrekt, wordt hun plaats ingenomen door
eenheden van het Amerikaanse 113e Cavaleriesquadron,
de “Red Horses”, toegevoegd aan de 29ste US Infanteriedivisie. Deze eenheid heeft nog meegedaan aan de
Uit de “de Nieuwe Mijnstreek”,
bevrijding van het Maastrichtse stadsdeel Wyck op 13
3 november 1944
september en gaat nu steun krijgen van Nederlandse vrijwilligers, waaronder een
Beekenaar. Ik kom daar later nog op terug.
Er blijven een aantal, door de Amerikanen opgelegde,
restricties van kracht, zoals het verbod op foto’s
maken en op het briefverkeer, de verduisteringsplicht
en het nachtelijk uitgaansverbod. Voor meer dan 5 km
reizen heeft men een speciale pas nodig. Deze
beperkingen hebben alle vooral te maken met het
feit, dat het front nog steeds relatief dichtbij is.
De euforie van de bevrijding wordt ook getemperd
door de steeds beroerder wordende voedselsituatie.
Zuid-Limburg is nu afgesneden van de rest van
Nederland, dat nog niet is bevrijd. Een groot deel van
de voedselvoorziening van de 400.000 ZuidLimburgers moet nog van het bezette noorden
Toestemming om verder te kunnen reizen
voor bakker Sef Mennens, januari 1945
komen. Het meeste voedsel blijft daarom nog op de
bon. Boter, melk en witbrood zijn moeilijk of niet te krijgen. Ook papier is schaars.
Er treedt in deze periode een aantal relatief onbekend fenomenen op: Dieven zijn op
vele fronten erg actief en het aantal advertenties van de te ruil aangeboden fietsen,
radio’s en andere producten neemt substantieel toe.
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4.4. De dood waadt nog steeds rond
Dodelijk speelgoed
Berichten over slachtoffers van granaten en gevonden munitie zijn schering en inslag.
Het achtergelaten Duits legermaterieel, dat nog overal rond Beek verspreid ligt,
wordt gretig door de jeugd onderzocht en soms als speeltoestel gebruikt. Hierbij
worden ook op scherp staande explosieven vaak onbezonnen behandeld. Zo vindt op
20 september tussen de Kruisberg en Hoogveld een tragisch ongeluk plaats als bij een
grote groep jongeren een gevonden granaat (of mijn) onverwacht explodeert. Vier
jongens worden gedood. Twee van hen komen uit Neerbeek: Math Solberg, sterft
onmiddellijk en Leon Sproncken overlijdt later in het Sittards ziekenhuis. De twee
andere overledenen zijn een vader en zoon uit Stein. Zeven gewonden krijgen eerste
hulp van Amerikanen, die hen vervolgens transporteren naar het ziekenhuis. Vier van
hen komen uit Beek. Eén jongen ontsnapt aan de dood, omdat hij voortijdig de groep
verlaten heeft wegens een lekke fietsband. De behandeling van de acht burgers door
de Amerikanen is geregistreerd in het legerbericht van 20 september 1944 van de Ccompagnie van het 48ste Medische Bataljon, dat op dat moment een medische post
heeft ingericht in de buurt. Later, op 5 november, gaat een nieuwe schok door het
dorp. Drie jongens uit Elsloo worden gedood bij de steenfabriek in Beek, terwijl ze
een achtergelaten mortiergranaat aan het inspecteren zijn.
Soms heeft men geluk. Pierre Smeets, trekt zijn bolderkar vol gevonden explosieven
mee naar zijn huis in Beek. Een klein vonkje had voor veel ellende kunnen zorgen!
Vaak worden gevonden geweren als “souvenir” mee naar huis genomen en heeft
men niet in de gaten, dat het wapen nog geladen is. In enkele gevallen gaat het
geweer af waarbij men ternauwernood aan de kogel ontsnapt.
Gezien het grote aantal (bijna) ongelukken, wordt snel
begonnen met het opruimen van het wapentuig, vooral in het
gebied, waar de “slag van Geverik” heeft plaatsgevonden. Veel
van de explosieven wordt deskundig tot ontploffing gebracht in
een groeve in het Kelmonderbos, waar nu het gebouwtje van
de Scouting is gevestigd.
Tegenwoordig worden overigens nog regelmatig niet-ontplofte
explosieven in Zuid-Limburg gevonden, zowel op de velden als
in het Julianakanaal of Maas.
De vliegende bom
In medio juni 1944 beginnen de Duitsers met het inzetten van de onbemande
“Vergeltungswaffe 1 (V-1) en later de grotere versie V-2. De primaire doelen van deze
bommen zijn Antwerpen, Londen, Luik en de bevoorradingsroutes van de
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Geallieerden. Hitler hoopt met deze krachtige wapens alsnog het tij te kunnen keren.
Het zijn de eerste raketten (straalmotor) met een bomlading. Veel V-1’s komen neer
in Limburg en blijken meestal afzwaaiers te zijn. Zij hebben een kenmerkend
pruttelend geluid, dat stilvalt als de bom naar beneden komt. Men leest uit de krant
vol afgrijzen wat het effect is in Antwerpen en Londen als de bommen neerkomen.
Het ontzag voor deze wapens neemt dan ook snel toe, zowel bij de burgers als bij de
geallieerde militairen. Dit leidt in Beek op 19 november tot grote paniek tijdens de H.
Mis. Een pruttelend toestel scheert vlak over het dorp en iedereen denkt aan een
vliegende bom, dat uiteindelijk maar een
verkenningstoestel blijkt te zijn. Op 22 november is
het echter raak. Dan komt er wél eentje ’s morgens
neer om half elf in de buurt van de Sanderboutlaan
op de grens tussen Beek en Elsloo. Eén huis loopt
zware schade op en er valt een zwaargewonde. Op
11 en 12 januari 1945 komen twee V-1’s terecht in
Een V-1 vliegende bom op weg naar zijn doel
en nabij Ulestraten. Het Brits luchtdoelgeschut op
de Raarberg heeft nog geprobeerd ze neer te halen. Diverse huizen worden zwaar
beschadigd en er vallen diverse gewonden.
In Zuid-Limburg komen verspreid in totaal zo’n zeventig V-1 ’s en V-2’s neer, waarvan
26 alleen al in de omgeving van Maastricht en tien in de regio Heerlen/Kerkrade. De
meeste belanden gelukkig op open terrein en slechts een enkeling dicht bij een huis
of hoeve.
De V-1 had een bereik van 240 en later 450 km met een snelheid van 660 km per uur en was daarmee
sneller dan de Britse Spitfire en iets langzamer dan de snelste Amerikaans jagers. De bom had een
springlading van 850 kg. De meest gebruikte geallieerde vliegtuigbommen hadden een lading van 250
of 500 kg. Bijna 60% van het aantal afgeschoten wapens bereikte het doel en was daarmee veel
effectiever dan de traditionele vliegtuigbom. Er was één groot nadeel: het projectiel bereikte na ca 30
km een kritisch punt, waarna het de neiging had te stoppen. Eenmaal dit punt voorbij, was het vrij
trefzeker. De meeste V-1’s, die in Limburg terechtkwamen werden in de Eiffel afgeschoten en bleken
afzwaaiers te zijn op weg naar Antwerpen of Luik.

Bij een geallieerde luchtaanval op een V-2 installatie in het Haagse Bos op 3 maart
1945 komt zuster Machtilda Soons uit Spaubeek om het leven. Zij is lid van de
“zusters onder de Bogen” in Maastricht. Door navigatiefouten vallen de brisantbommen niet op het doel maar op het dichtbevolkte Bezuidenhout - Kwartier, waar
zuster Machtilda werkt in een pension.

4.5. Evacuees in Beek en Spaubeek – Zorg voor de buren
Terwijl Beek geniet van de herwonnen vrijheid, zijn er nog grote delen van de
Provincie niet bevrijd. Inwoners van Kerkrade worden gedwongen te evacueren en
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moeten elders ondergebracht worden. Datzelfde geldt voor veel inwoners uit de
regio Sittard-Nieuwstad, Roermond en Venlo, die zich midden in de frontlinie
bevinden. Naast deze regionale evacuaties komt na de bevrijding van grote delen van
West-Europa een grote internationale “volksverhuizing” op gang. Miljoenen soldaten,
dwangarbeiders en andere ontheemde burgers keren terug naar hun oorspronkelijke
leefomgeving, van west naar oost of omgekeerd. Gezien de centrale ligging trekken
naar schatting 0.5 mln. van deze vluchtelingen door Zuid-Limburg, die tijdelijk
opgevangen moeten worden. De autoriteiten zijn
bang voor het gevaar van vreemde ziektes en zetten
daartoe een strak opvangregime op. Dit regime moet
ervoor zorgen, dat deze mensen goede medische zorg
krijgen, maar ook dat besmettingen op tijd worden
ingedamd. De volksgezondheid staat op nummer één.
Hiertoe zijn diverse ziekenhuizen, opvang- en
quarantainecentra ingericht. Er worden veel personen
ingezet voor de registratie en medische
Uit: Limburgsch Dagblad , 11 okt. 1944
ondersteuning. Dit alles wordt geleid door het Rode
Kruis. Privé-opvang van deze ontheemden mag alleen geschieden, nadat zij zijn
gekeurd. Ook Beek ervaart de invloed van deze evacuaties en volksmigratie.

Evacuees uit Kerkrade bij aankomst in Beek, Sept.’44

Evacuees uit Kerkrade, opgevangen in het lokaal van
café Bessems aan de Stationsstraat, september 1944

Kerkrade in nood
Al onder de Duitse bezetting is Beek in
juli 1943 aangewezen als verzamellocatie voor evacuees i.g.v. een noodsituatie. Daartoe is een evacuatielijst
opgesteld met alle beschikbare ruimtes
ter opvang van ontheemden binnen de
gemeente Beek. Deze lijst bevat 430
mogelijke kamers, zalen, zolders en
schuren in Beek en haar kerkdorpen per
juli 1943. Deze lijst zal ruim een jaar
later zijn waarde bewijzen. Tussen 19 en
27 september 1944 arriveren ongeveer
700 evacuees uit Kerkrade in Beek en
Spaubeek om daar opgevangen te
worden. Het front loopt dwars door hun
stad en de Duitsers dwingen 25.000
inwoners om de stad in slechts enkele
uren te verlaten. Te voet, want de
meeste transportmiddelen zijn door de
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Duitsers gevorderd. De strijdende partijen
komen van 8.00 tot 12.00 uur een wapenstilstand overeen om de inwoners de kans te
geven de stad te verlaten. De Amerikanen zijn
nu meer geïnteresseerd in de verovering van
Aken en werken mee. Veel inwoners van
Kerkrade zitten daardoor klem en nagenoeg
zonder voedsel. Ze moeten dwars door de
vuurlinie naar bevrijde dorpen trekken. Deze
Fragment van lijst met evacuees in Beek, sept. 1944 dorpen, die geacht worden voor opvang te
zorgen, zijn niet van tevoren ingelicht en
compleet verrast. Ze zijn dan ook geheel niet
voorbereid om deze stroom evacuees op te
vangen. Desondanks slagen zij erin om alle
getroffenen op te nemen. Ze komen Beek
binnen met koffers, kinderwagens, kruiwagens,
verrijdbare bedden en karren. Vijftig families,
verspreid over alle Beekse kerkdorpen,
bekommeren zich liefdevol over het lot van
Uit: Limburgsch Dagblad van 13 oktober 1944
deze mensen en zorgen voor huisvesting,
voeding, kleding, speelgoed en vermaak. Ze worden daarbij dankbaar ondersteund
door de Rijks-gaarkeukens op de Staatsmijn Maurits. De gemeente Beek zet een
gaarkeuken op in de plaatselijke melkfabriek in de Hoolstraat. Huisvesting wordt ook
verzorgd in zalen, werkplaatsen, stallen, cafés, scholen en verenigingsgebouwen.
Zodra nieuwe huisvesting is gevonden, arriveren nog meer evacuees. Een collecte op
1 oktober in de lokale kerken brengt meer dan 2.000
gulden op als financiële ondersteuning. Een groot
bedrag voor een kleine gemeenschap als Beek. Pas na
de overgave van de stad Aken op 22 oktober kunnen
de laatste inwoners terug naar hun eigen huis, of wat
er nog van over is.
De lezer kan nu denken, dat het daarmee gedaan is.
Uit: Limburgsch Dagblad, 14 oktober 1944 Er staat echter nog meer aan te komen!
Hulp voor het frontgebied Sittard-Nieuwstadt
In januari 1945 wordt Beek geïnformeerd, dat naar verwachting 500 evacuees van de
omgeving van Sittard en Nieuwstadt onderweg zijn naar het dorp. Dit gebied is sinds
17 september frontgebied geworden en heeft veel te lijden onder de Duitse artilleriebeschietingen en geallieerde bombardementen.
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Hoe gevaarlijk het daar is, blijkt wel uit het drama, dat zich in
Sittard op 19 november 1944 afspeelt. Duitse granaten treffen
een voetbalwedstrijd, waarbij in totaal elf personen in en rond
het stadion omkomen.

Uiteindelijk komen driehonderd evacuees aan in
Beek voor onderdak, waaronder veel zieke kinderen.
In de maanden daarna zullen zij weer terugkeren, de
laatsten pas in april 1945. Maar ook dan is het nog
niet voorbij. Als het front meer en meer naar het
noorden verschuift, zoeken 170 vluchtelingen uit
midden-Limburg in februari 1945 onderdak in Beek.
Hun regio lijdt veel onder de hevige strijd. De
Duitsers staan toe dat de burgers vertrekken naar
Waarschuwing aan de Beekse burgemeester, veiliger gebieden. Uiteindelijk keren zij in maart
dat mogelijk 500 evacuees uit Sittard en
weer terug naar hun woonplaatsen om te
Nieuwstadt onderweg zijn naar Beek,
20 januari 1945
ontdekken, dat veel huizen zijn verwoest of zwaar
beschadigd. Bovendien blijkt door beide partijen veel van hun bezittingen te zijn
gestolen.
Tussendoor wordt een groot aantal ontheemden uit
diverse windstreken opgevangen en verzorgd.
Vooral dwangarbeiders en krijgsgevangenen
passeren de regio op weg naar hun gezinnen of
families. Ze blijven maar een korte tijd en gaan
vervolgens verder te voet, in karren of met
openbaar vervoer. De gemeentelijke ambtenarij
raakt door al deze bewegingen het overzicht volledig
Oproep aan evacuees om zich te
laten registreren, 14 nov.1944
kwijt. De burgemeester roept dan ook in november
1944 per proclamatie alle niet-Beekenaren op, om zich te laten registreren in de
Marechausseekazerne aan de Prins Mauritslaan. De stroom blijft tot ver in 1945
doorgaan. Eind augustus 1945 verblijven nog steeds 29 geregistreerde evacuees in
Beek, afkomstig uit o.a. Susteren, Vlodrop, Arnhem, Monfort en Den Haag.
.

4.6. Alsnog vechten tegen de Nazi’s of naar “de Oost”
Een rekening te vereffenen
Op 18 oktober 1944 wordt de OD ontbonden en worden de 200 OD’ers in Beek
ontslagen, omdat de orde is hersteld zonder grote verstoringen. Dertig voormalige
Beekse OD’ers werden eerder al benoemd tot officiële politie-assistent. Aan hen
worden voornamelijk patrouille- en controlerende taken toebedeeld. Velen ex-OD’ers
melden zich aan om te gaan vechten tegen de Duitsers in Amerikaanse dienst. Dat

62

hebben eerder ook al veel andere Beekse vrijwilligers gedaan, zoals de Joodse
inwoner Frans Kanarek. Nadat Frans weer uit zijn schuilplaats durft te komen, besluit
hij begin oktober om zich aan te melden bij de Zuid-Limburgse Stoottroepen, een
eenheid van de Binnenlandse Strijdkrachten, die net op 21 september 1944 is
opgericht onder leiding van Prins Bernard. Hij wil
niets liever dan meehelpen om de Nazi’s te
verdrijven en is, met zeven anderen, één van de
eerste vrijwilligers uit Beek. Zijn compagnie komt op
verzoek van de Amerikaanse legerleiding terecht bij
het eerdergenoemde Amerikaanse 113e
Cavaleriesquadron, de “Red Horses”, dat op dat
moment in reserve ligt bij Beek. De Amerikanen
hebben een gebrek aan manschappen en willen
eigen soldaten voor gevechten vrijmaken, door
Oproep voor de Stoottroepen,
Limburgsch Dagblad 14 okt. ‘44
patrouille- en bewakingstaken te laten uitvoeren
door de “Stoters”. Bij de uitvoering van de opdracht krijgen ze te maken met Duitse
patrouilles, die achter de linies verwarring stichtten en waar mogelijk sabotage
plegen. Het behoort tot hun taak deze militairen te verjagen en sabotage te
verijdelen. De compagnie van Frans wordt v.a. 8 oktober zonder veel voorbereiding
ingezet bij de Amerikaanse defensieve posities op de lijn Roosteren-GangeltGeilenkirchen, een frontlijn van 35 km. Na de start van het Duitse Ardennenoffensief
op 16 december wordt zijn eenheid meer naar het zuiden verplaatst. Hij komt terecht
ten noorden van Aken of bij Visé. De natte en koude weersomstandigheden in
november en december zijn fataal voor Frans, die een zware longontsteking en tbc
oploopt en op 15 maart 1945 in het ziekenhuis van Maastricht overlijdt. Drie dagen
later wordt hij met militaire eer op het Joodse kerkhof te Beek begraven.
Ook zoon René van de bekende Beekse architect Stefan Dings meldt zich na de
bevrijding bij de Amerikanen. Hij heeft voorheen in het Belgische verzet gezeten en
wordt eind 1943 door de Gestapo opgepakt en verblijft vervolgens in diverse
gevangenissen en concentratiekampen, maar overleeft. Hij bezwijkt uiteindelijk toch
op 28 juni 1946 in het ziekenhuis van Maastricht aan de gevolgen van zijn vele
interneringen. Hij was al langer ziek.
Voor het Vaderland en behoud van Indië
Na het opheffen van de OD in oktober, melden zich veel Beekse jongens vrijwillig aan
bij het nieuw opgezette Nederlandse leger, in de hoop tegen de Nazi’s te kunnen
vechten. Tijden lang vernemen zij niets en sommigen proberen het dan bij de
bovengenoemde Stoottroepen. Zij die geduldig wachten, worden pas ingelijfd op het
moment, dat de oorlog in Europa nagenoeg voorbij is. Deze vrijwilligers worden
echter nadrukkelijk ook voor de strijd in Nederlands-Indië geworven tegen de nog
steeds aanwezige Japanners. “Indië wacht op u, jonge mannen van Limburg. Al ligt uw
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gewest ver van zee”. Dat was niet altijd de bedoeling van de vrijwilligers! Desondanks
melden zich veel Beekse jongens aan voor dienst in Indië.
De oorlog tegen de Japanners gaat eind 1945 over in een koloniale oorlog om de
positie van Nederland in Indië veilig te stellen. Via de radio
worden, na de overgaven van de Japanners op 15 augustus,
jongens tussen de 20 en 22 jaar opgeroepen voor hun dienstplicht. In totaal melden zich 150 Beekse jongens aan, die dienst
gaan doen in de Oost, meestal als dienstplichtige. Zij zijn
onderdeel van de in totaal 220.000 militairen, die tot 1949 naar
Indië vertrekken.
Twee personen, woonachtig in Beek overleven dit niet: Eduard
Kool, vóór zijn dienstplicht verblijvend op een boerderij in
Morele oproep voor Indië
Beek, overlijdt op 3 juni 1946 en Tony Jötten uit Spaubeek,
sterft op 21 juli 1946. Vier andere Beekenaren komen in Jappenkampen terecht,
maar overleven de gevangenschap. Eerder is Jean Maessen uit Beek als KNIL-soldaat
in een Japans werkkamp in Birma bezweken op 28 augustus 1942. Hetzelfde
overkomt de Beekse zuster Barbara Lemmens van de Franciscanessen van
Heythuysen, die op 9 juli 1943 bezwijkt in een vrouwenkamp op Java.
Een nieuwe generatie trekt ten strijde. Een
generatie, die opgegroeid is in een periode
van crisis en gevaar en die minder ervaring
heeft met menselijke waardigheid en
democratische regels. Vol idealen en zich
(nog) niet bewust van de veranderende
maatschappelijke opvattingen over
kolonialisme. Uiteindelijk zal Nederland toch
officieel de onafhankelijkheid van Indië
Fragment van de lijst met Beekse vrijwilligers voor Indië erkennen en op 27 december 1949 de
14 november 1946
soevereiniteit overdragen. Bijna 6.250
Nederlandse gesneuvelden en vele illusies later. De laatste Beekenaren keren eind
1949/begin 1950 terug en worden (dan nog) als helden ingehaald. Maar na de
demobilisatie krijgen velen het moeilijk. Er is vaak geen baan of woning beschikbaar
voor de veteranen en erkenning verandert in hoon en onbegrip. Veel onbegrip zal
blijven tot de dag van vandaag.

4.7. En de scholen dan?
Vóór de zomer van 1944 zijn alle scholen in de gemeente Beek uit voorzorg gesloten
in de hoop, dat ze na de reguliere zomervakantie weer open kunnen. De nadering van
de Amerikanen in september wordt gezien als een te grote dreiging om het

64

schooljaar weer te beginnen. Er is voortdurend luchtalarm en het “schooljaar”, dat
officieel op 1 september begint, duurt dan ook maar enkele dagen. De bezetter
verbiedt bovendien op 3 september elke vorm van onderwijs. Alle beschikbare
schoollokalen worden opgeëist als onderkomen voor de terugtrekkende Duitsers uit
Frankrijk en België. Na de bevrijding van Beek op 17 september is de opwinding groot
en worden leslokalen door de burgemeester gevorderd voor het onderbrengen van
Amerikaanse soldaten. Geen ideale omstandigheid om het lesgeven weer op te
starten. Naar school gaan blijkt bovendien een hele toer te zijn, aangezien er
nauwelijks nog fietsen zijn. Leermiddelen zijn beschadigd of verdwenen. Sommige
leerkrachten zijn afwezig omdat zij nog als dwangarbeider in Duitsland tewerkgesteld
zijn of zijn ondergedoken in nog niet bevrijde delen van Limburg. Twee Beekse
onderwijzers worden op 24 september gearresteerd wegens (vermeende) Duits
vriendelijke sympathieën. Toch wordt de draad zo goed en zo kwaad als mogelijk
weer opgepakt. In Beek geeft men o.a. les in het Franciscanessenklooster en andere
nog schaars beschikbare onderkomens, zoals de drukkerijen van Hoppers, Heldt en
Reynders. Menig les wordt bij leerlingen thuis georganiseerd, samen met jongens en
meisjes. In Spaubeek wordt ook achter in een winkel lesgegeven. Na het vertrek van
de Amerikanen, medio december 1944 (op weg naar de slag in de Ardennen) komen
weer schoollokalen beschikbaar, die alle een grondige poetsbeurt krijgen.
Het grote nieuws komt echter in juni 1945 als de regering besluit, dat de
eindexamenleerlingen van de middelbare scholen geen examen meer hoeven te doen
en hun diploma toch zullen ontvangen. De lesomstandigheden zijn gedurende de
oorlog te moeilijk geweest. In grote delen van het land is ook na 1944 nauwelijks op
een reguliere manier lesgegeven, waardoor het moeilijk is om een uniform nationaal
examen te organiseren. Voor menige leerling eindigt de oorlog met een extra grote
opluchting!
De “echte” wereld
Na de woelige maanden september en oktober 1944 breekt een nieuwe opwindende
periode aan. Beek staat op het punt een zeer uitdagende ontwikkeling mee te maken,
die uitstijgt boven eenieders verbeelding. Een ervaring die nog lang zal blijven hangen
en van grote invloed zal zijn op de ontwikkelingen na de oorlog. Het dorp en haar
omgeving zullen gedurende enkele maanden hun landelijke geborgenheid verliezen
en kennismaken met de “grote wereld”. Andere waarden en normen, taal, huidskleur
en eetgewoonten. Plezier en voordeel voor velen en grote zorgen voor anderen. De
wereld zal niet meer blijven zoals ze was.
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5. Klein Anglo-Amerika
5.1. Een maand uit het dagelijks leven in de regio Beek
De edities van het Limburgsch Dagblad van de maand oktober 1944 geven een aardig
beeld van wat er allemaal in het nieuws verschijnt in de eerste maand na de
bevrijding en welke ontwikkelingen er plaatsvinden aan het front. Hieronder volgt
een klein overzicht van de belangrijkste onderwerpen.
Nagenoeg de hele maand wordt het nieuws gedomineerd door de gevechten rond en
later in Aken. De slag om dit gebied duurt van 9 tot 22 oktober en bijna dagelijks
wordt er over bericht. Amerikaanse eenheden, die tijdelijk rond Beek zijn
gestationeerd trekken via Kerkrade weg naar het nieuwe strijdgebied.
Eén van de soldaten is ingekwartierd bij de familie van Harrie Frusch,
toenmalig eigenaar van het gelijknamige café en krast naar verluid daar
zijn naam in het hout van de toog als aandenken. Helaas sneuvelt deze
soldaat tijdens de slag om de stad Aken. Het is niet met zekerheid te
zeggen of het gekras in de toog van deze Amerikaanse soldaat is of
wellicht van zoon Gil van vader Frusch. Helaas is er niemand meer, die het
verhaal kan bevestigen.

Ook de al genoemde grote repatriëring van Duitse
soldaten uit Noord-Frankrijk en België krijgt veel
aandacht. Grote zorgen zijn er wat dit zal betekenen
voor de Beekse gemeenschap. In het nieuws wordt
daarnaast vaak bericht over slachtoffers van gevonden
explosieven, waar Beek maar al te veel zelf ervaring mee
heeft. Omdat aan alles een gebrek is door de
stagnerende aanvoer, doen de vele advertenties met te
ruilen objecten het goed. Regelmatig verschijnen
Limburgsch Dagblad 23 oktober 1944
overzichten in de krant van gerantsoeneerde producten,
zoals: groenten, textiel, boter eieren, uien, puddingpoeder en tabak. De zwarte markt
bloeit weer als nooit tevoren. Soms komt er lokaal wat
extra’s beschikbaar uit de legerrantsoenen van de
Amerikanen. Vooral het ingeblikte vlees is erg populair.
Omdat papier ook schaars is, mag het verwerken van
papier alleen plaatsvinden na goedkeuring door de
“papiercommissie” (Rijksbureau voor Papier). Het
bezorgen van brieven wordt hervat, maar nog op
beperkte schaal.
Ook wordt in het dagblad regelmatig een dringend
beroep gedaan op ondersteuning door de bevolking. Zo
vraagt het Rode Kruis om financiële steun en plaatst het
Ruilobjecten in het LD van 13 oktober 1944

66

Limburgsch Dagblad zelf onder de kop: “eindelijk bevrijd” een advertentie met de
oproep om vooral weer abonnee te worden en zo het voorbestaan van de krant te
verzekeren.
De aanwezigheid van de vele Amerikaanse troepen noopt de militaire autoriteit voor
het Zuid-Limburgse mijndistrict om tijdelijk het lokale burgerverkeer te beperken ten
faveure van het militaire transport. Dit militaire verkeer zal nog nare consequenties
hebben voor een tweetal Beekenaren. Ik kom daar later op terug.

Diverse advertenties in het Limbugsch Dagblad in oktober 1944

5.2. Van klein boerendorp tot grote stad
Veel militair gedoe in de regio
Aan het einde van september en begin oktober beginnen de statische fronten in
midden en het zuidoosten van Limburg eindelijk weer in beweging te komen, nadat
Operatie Market Garden zonder succes is afgerond. Beek en haar wijde omgeving
staan aan de vooravond om een groot Amerikaans/Brits legerkamp te worden. In de
loop van oktober en november 1944 beginnen de Geallieerden met de opbouw van
een legermacht van 120.000 man in Zuid-Limburg. Het gebied wordt een groot “rest
center”, een rustplaats voor de troepen die gaan deelnemen aan de geplande
Rijnlandcampagne in februari 1945. Het doel is om dan toch eindelijk de Rijn over te
steken bij het industriële Ruhrgebied. De legereenheden, die rond Beek worden
gestationeerd, zijn onderdeel van operatie “Grenade”, waarbij de Siegfriedlinie moet
worden doorbroken richting de Ruhr, om van daaruit verder op te trekken naar de
Rijn in de omgeving Düsseldorf-Duisburg (groengebied op het rechter onderstaande
kaartje). Om dit doel te bereiken, moet eerst Aken veroverd worden en het
aangrenzende bosgebied, het Hürtgenwald. Aken wordt op 22 oktober ingenomen.
Het duurt echter nog tot medio februari 1945 eer het Hürtgenwald definitief
geneutraliseerd kan worden. Beide slagvelden liggen maar een steenworp verwijderd
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van Beek. Veel geallieerde soldaten, die de regio passeren trekken op naar Aken en
later het Hürtgenwald.

Locatie Beek (ster) t.o.v. Aken en Hürtgenwald

Lokatie Beek (rode ster) t.o.v.operatiegebied “Grenade”

Het is maar bij weinigen bekend, dat de Amerikanen bij de strijd om Aken en met name het
Hürtgenwald veel verliezen hebben geleden, die op 57.000 doden en gewonden worden geschat. De
Duitsers verliezen 45.000 man, waarvan er 22.000 gevangen worden genomen. Het gevecht om het
Hürtgenwald is de langste specifieke slag, die de Amerikanen tot heden hebben gevoerd. Hij begint op
19 september 1944 en eindigt tijdelijk op 16 december, als het Ardennenoffensief begint. Defensief
hebben de Duitsers toen gewonnen. Begin februari 1945 wordt de aanval hervat en pas 19 februari is
de strijd definitief beslist in Amerikaans voordeel. De Amerikanen krijgen een les in uitstekende
verdedigingstactieken en kunnen hun belangrijke tankwapen niet inzetten in de bossen. Daarbij is het
terrein door de vele dalen en heuvels moeilijk op afstand te verkennen en worden er tijdens de strijd
competentietwisten uitgevochten tussen enkele bevelvoerende Amerikaanse generaals.

Ondertussen moeten al deze militairen
gehuisvest en verzorgd worden in de dorpen
en steden in Zuid-Limburg. Dus worden er
ook steeds meer troepen gelegerd in en rond
Beek. Het bevrijde deel van Nederland is
onder een Militair Gezag geplaatst, onder
leiding van de Nederlandse generaal Kruls. Dit
Militaire Gezag vordert alle beschikbare
ruimtes op voor het onderbrengen van de
soldaten. Menig familie verwelkomt de
Amerikaanse en later Britse soldaten gastvrij
Amerikaanse soldaten op het terrein van Transportfirma
in hun boerderijen en huizen. Ook publieke
Dabekausen in Beek, november 1944
gebouwen worden voor onderdak ingericht. Op de weilanden buiten het dorp
worden grote tentenkampen ingericht, waar de meeste (Amerikaanse) soldaten
verblijven.
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Nadat op 8 oktober de bij Beek gelegerde eenheid, het Amerikaanse 113e Cavaleriesquadron, de “Red Horses”, is vertrokken, komen op 21 oktober weer de volgende
Amerikaanse troepen binnen, waaronder nogal wat zwarte soldaten. Voor de meeste
inwoners een eerste kennismaking met een ander ras.
Waarschijnlijk zijn dit eenheden van de 30ste US
Infanteriedivisie, die terugkeren van de inmiddels
beëindigde gevechten in Aken en moeten bijkomen van
de zware strijd. De “black men” zijn een heuse bezienswaardigheid in Beek en vallen in goede smaak bij de
lokale schonen. Dit gaat gepaard met de nodige jaloezie
bij de blanke jongens.
Bij de zusters Franciscanessen in Beek wordt een
hospitaal ingericht. Tegelijkertijd blijft het onrustig in de
lucht met drommen geallieerde vliegtuigen, die op
missie naar Duitsland vliegen, waarbij o.a. de SiegfriedEen zwarte Amerikaan in Beek, nov.’44 linie wordt bestookt.
Een overeenkomst met de Geallieerden
Aangezien er veel troepen een tijd lang
aanwezig zullen blijven in Zuid-Limburg, sluiten
de Nederlandse regering in Londen en het
Opperbevel van de Geallieerde Expeditie een
uitvoerige overeenkomst m.b.t. de levering van
huisvesting, lokale producten en diensten en
het gebruik van land en openbare gebouwen.
Deze overeenkomst geldt, zolang de
Nederlandse regering nog niet in staat is deze
diensten zelf te regelen voor de Geallieerden.
Deze overeenkomst regelt o.a. de vergoeding
voor huisvesting, faciliteiten en het gebruik van
land. De Amerikanen worden zo veel mogelijk
gezamenlijk ondergebracht in grotere publieke
gebouwen, zoals scholen, hallen, zalen, hotels,
Fragment uit het “service” contract
met de Geallieerden
kloosters en kastelen of in tenten op de velden.
Later zullen de Britse manschappen veel meer onderkomens zoeken bij individuele
particulieren. De aanwezigheid van zoveel soldaten betekent een geweldige
(tijdelijke) opleving van de lokale economie en veel inwoners profiteren van de
diensten en goederen, die zij kunnen leveren. Gezien de schaarste aan kolen, hoeven
de verhuurders niet voor verwarming te zorgen voor de soldatenonderkomens. Dat
moeten zij zelf maar regelen! Uitgaven voor (schaars) papier, om de soldatenruimtes
te verduisteren, kunnen worden gedeclareerd.
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In de praktijk blijkt het overigens niet altijd even gemakkelijk te zijn om ook
daadwerkelijk de compensatie uitbetaald te krijgen. In dergelijke gevallen moet de
gemeente Beek de vergoeding maar voorschieten in de hoop, dat zij het geld ooit zal
terugkrijgen van de geallieerde autoriteiten.

Instrukties voor huisvesting van Geallieerden
bij particulieren, novenber 1944

Declaratie van verduisteringspapier, 25 november 1944

5.3. Omgang met vrienden
Van goede zeden en waardigheid
Als eind oktober 1944 het 9e Amerikaanse leger haar hoofdkwartier en
bevoorradingscentrum vestigt in Maastricht wordt half Zuid-Limburg een z.g. “rest
center” ter ontspanning en vermaak van de frontsoldaten. Tijdens het verblijf van de
manschappen worden veel relaties opgebouwd met de lokale bewoners, vaak maar
van korte duur als de soldaten weer moeten vertrekken en niet meer terugkomen.
Men organiseert feestjes en partijen en vooral de dansavonden zijn populair. De
militairen zijn net terug van het front en kunnen wel een verzetje gebruiken. Deze
“verzetjes” baren grote zorgen bij de Beekse katholieke priesters, die een zedelijk
verval menen waar te nemen. Zij laten niet na om vanaf de preekstoel het vrouwelijk
schoon toe te spreken en hen er dringend op te wijzen ‘’om zich te beheerschen en
zich waardig te gedragen”, daarbij een vermanende blik richtend naar hun ouders.
“Hoed u voor al te innige banden met de militairen. Val niet ten prooi aan de
verleidingen van de nieuwe verworven vrijheden”. De plaatsvervangend
burgemeester verbiedt zelfs niet getrouwde jongeren zich in perken te begeven van
zonsondergang tot zonsopkomst. De grote, boze buitenwereld dringt Beek binnen!
De kerk wil de morele orde van vóór de oorlog herstellen, gesteund door wereldlijke
autoriteiten, die waarschuwen voor geslachtsziektes, spionage en zedenverwildering.
Ook wordt gewezen op de toenemende jaloezie bij een deel van de lokale mannelijke
bevolking, die tot problemen met de soldaten kan leiden. De militairen kunnen met
meer en betere middelen de meisjes verlokken. Bovendien worden de lokale mannen
niet toegelaten tot de georganiseerde dansavonden.
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Een van de middelen om de zaak in toom te houden is het georganiseerd aanbieden
van vermaak, waartoe tal van plaatselijke comités worden opgezet. In Beek is dat het
semi-kerkelijk comité “het Apostolaat van het
front”, die o.a. de dans- avonden verzorgen.
Hierbij worden geselecteerde Beekse meisjes
gechaperonneerd door dames van het comité en
op “eerbare en geoorloofde wijze” met soldaten
in contact gebracht.

Persoonlijke uitnodiging voor een dansavond op
2 januari 1945, ter gelegenheid van Nieuwjaar.
Bestemd alleen voor nette Beeks meisjes!

“Wees goed voor je bevrijders,
Op hen rust een zware taak,
Maar bedenk, eens zijn er grenzen
Meisje, dus let op uw zaak”

Ook het Amerikaanse leger zelf heeft oog voor de
gevaren en waarschuwt met grote borden langs de hoofdwegen met de tekst:
“Beware of VD” (pas op voor geslachtsziekte).
De spanning loopt ondertussen hoog op met de lokale mannen en er gaan geruchten,
dat de namen van meisjes, die het met GI’s
houden, gepubliceerd zullen worden. Ook de
media besteden aandacht aan het probleem, zelfs
in Amerika. De situatie zorgt soms voor een
gespannen verhouding met de aanwezige
Protest op rijm van een club
anonieme Limburgse mannen
soldaten. Er ontstaat zelfs diplomatiek overleg
tussen Amerika en Nederland. In de Mijnstreek wordt na de bevrijding van Nederland
een verzoek ingediend aan de koningin, om de “rest centers” in Zuid-Limburg op te
heffen wegens de “oneerlijke concurrentie” m.b.t. de verdeling van kleding, voeding
en meisjes tussen de mijnwerkers en de Geallieerden.
Negen maanden na de komst van het 9e Amerikaanse leger is er in Zuid-Limburg een
piek in het aantal onwettige kinderen. Veel baby’s worden geboren met een vader
ergens in de VS of Groot-Brittannië. Voor veel achterblijvende moeders wordt het

Uit een jubileumartikel van het Limburgs Dagblad, 40 jaar bevrijd, 1 september 1984

een moeilijke tijd. Zeker in een katholieke omgeving als Beek is het in die tijd lastig
om de onwettige zwangerschap in het openbaar te laten zien en je geluk te delen.
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Het wordt allemaal nog erger, als het kind een bruine huidskleur heeft. Velen van hen
bevallen (stiekem) in kloosters en het kind wordt daarna vaak ter adoptie
aangeboden. Op latere leeftijd beginnen de kinderen te vragen naar hun biologische
vader. De moeder is in veel gevallen te beschaamd om te vertellen over haar relatie
in de oorlog en ze neemt haar geheim mee in haar graf. De kinderen achterlatend
met veel onbeantwoorde vragen.
Dit geldt trouwens ook, of zelfs erger, voor de “moffenmeiden”, die zwanger raakten
van een Duitse soldaat. Zij hebben de extra handicap, dat ze aan de verkeerde kant
hebben gestaan.
Er zijn in Nederland veel boeken geschreven over dit thema. Sommige titels spreken
voor zichzelf: “De verdwenen vaders”, “Kinderen van zwarte bevrijders”, “Mijn opa
was een Duitser”.
Proeven van de Amerikaanse cultuur
Om de inwoners vertrouwd te maken met de Amerikaanse soldaten, hun rangen en
gewoontes, distribueert de “US War Information Office” een veertig pagina tellend
boekje in het Nederlands. Het bevat allerlei nuttige details, die de moeite waard zijn
om te weten over deze vreemde, kauwgom verslindende, maar vriendelijke soldaten.
Drukkerij Hoppers gooit er nog een schepje bovenop met de uitgifte van een eigen
boekje met Engelse grammatica, uitspraak en conversatie. Dit voorziet duidelijk in
een behoefte.

Twee bladzijden uit het voorlichtingsboekje van de US War Information Office

Boekje, uitgegeven door Hoppers
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De aanwezigheid van zoveel Amerikanen in de regio
zorgt ervoor, dat de voedselvoorziening tijdelijk
verbetert. De inwoners leren nieuwe soorten
gerechten te eten, zoals ingeblikte bonen en vlees,
Amerikaanse bloem, poederkoffie en -melk, dat rare
bruine drankje, Coca-Cola geheten en de Hershey
chocolade repen. Ze maken kennis met nieuwe
sigaretmerken, zoals Lucky Strike, Chesterfield en
Camel. Ze zien voor het eerst de toepassing van een
nieuw antibioticum: “Penicilline”.
De “big city” heeft ook zo haar nadelen. Er is veel
militair verkeer op de weg en de Amerikaanse rijstijl
is niet altijd beheerst, om het maar zachtjes uit te
drukken. Hierdoor ontstaan er veel ongelukken met
gewonden en soms een tragische afloop. Met name
burgers ervaren de nadelen van het drukke verkeer.
De Rijksweg in Beek is een drukke verkeersader
richting noorden geworden, waar Leo Kubben uit Neerbeek op 16 november tragisch
om het leven komt, waarschijnlijk aangereden door een van de vele militaire
voertuigen. Hij wordt vier dagen later begraven.
Zo hebben de Amerikanen bij Oensel een depot voor benzine ingericht. Tankauto’s
rijden af en aan door de nauwe straat in Oensel. De Beekse architect Jan Pierre Albert
moet op 19 februari 1945 uitwijken met zijn fiets voor een wild rijdende
vrachtwagen. Jan Pierre duikt met zijn fiets in een heg. De onoplettende chauffeur
heeft echter meer oog voor een Oenselse schone en ziet Jan Pierre niet. De
Beekenaar komt onder de wielen van de zware auto en overlijdt korte tijd later.
Vaak moet de militaire politie eraan te pas komen
om de rust bij een ongeluk te bewaren, als
omwoners hun woede koelen op de chauffeur. De
Nederlandse Wegenwacht ziet zich genoodzaakt
om waarschuwingsborden langs de wegen te
plaatsen en de chauffeurs tot voorzichtigheid te
manen.
Waarschuwingsbord, geplaatst door de ANWB
De Britse “Tommy’s” in ruil voor de Amerikaanse “Yanks”
Rond 10 november 1944 vertrekken de Amerikanen uit de sector. Hun plaats wordt
ingenomen door eenheden van de Guard Armored Division van het 30ste Corps van
het 2e Britse Leger and later door andere Britse eenheden. Het hoofdkwartier wordt
ingericht in de voormalige villa van de notarisfamilie Hoefer aan de Stationsstraat.
(Huidige automaterialenhandel van Vluggen). Zij zullen gaan deelnemen in de
geplande opmars naar het Rijnland. De Beekse inwoners moeten nogal wennen aan
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de wat formelere Britse soldaten in vergelijking met de joviale Amerikanen. Maar ook
zij worden gastvrij door de bevolking opgevangen. Meer dan de Amerikanen zoeken
de Britten verspreide huisvesting bij de particulieren thuis, waardoor er intensief
contact is met de huisgenoten en er speciale banden worden gesmeed. Ze richten
minder kampementen in, maar vragen om simpele onderkomens, waarin één tot drie
soldaten worden ondergebracht. De taal blijkt daarbij geen groot probleem te zijn. De
verhuurders krijgen betaald voor elke dag, dat zij een soldaat huisvesten. Dit voorziet
in een welkome extra bron van inkomsten, zoals uit onderstaande kamerhuurprijs per
dag blijkt (prijzen per 9 april 1945):
Een kamer met bed voor een officier: 1.25 gld.
Een kleinere kamer met bed voor een sergeant: 65 cent
Een ruimte met stro voor een gewone soldaat: 30 cent
De Britse militaire autoriteiten claimen een korting als de soldaten meer dan tien dagen verblijven of
wanneer er meer dan tien soldaten zijn ondergebracht.

Op 16 december verdwijnen ze en er strijkt
een nieuwe Britse eenheid neer rond Beek:
de Schotse 51ste Highland Divisie, compleet
met kilts!
Diverse andere Britse eenheden verblijven
een korte tijd in de regio, zoals de 7e Britse
Pantserdivisie, die nog als de “Dessert Rats”
tegen de Duitse generaal Rommel heeft
gevochten in Noord-Afrika. Kerst 1944 wordt
Mannen van de Scottish 51st Highland Division in Beek
in Beek gevierd met de Britse militairen. De
stemming is echter vrij gespannen, omdat net een week eerder de Duitsers een groot
tegenoffensief zijn begonnen in de Ardennen. Eens te meer blijkt, dat de Duitsers nog
niet verslagen zijn en bestaat de vrees, dat zij terug zullen komen. Bij het mijnspoor
bij Neerbeek wordt een verdedigingslinie voorbereid en Geleen en Meers worden
gedeeltelijk ontruimd. In de periode 15-20 januari 1945 vertrekken de Engelsen
voorgoed en komen weer Amerikanen in het gebied.
Andere opvallende zaken uit het nieuws
Om de multi-valuta (dollar, pond) situatie in de
bevrijde gebieden te faciliteren, brengt de
Nederlandse regering in oktober 1944 speciale
guldenbiljetten in omloop. Het ontwerp van de
biljetten is duidelijk gebaseerd op dat van de dollar
Tijdelijk één gulden biljet
en ze zijn in de VS gedrukt. Deze biljetten blijven tot
september 1945 in omloop, waarna ze worden ingetrokken als het nationale
geldsysteem volledig wordt geherstructureerd.
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Op 1 december is prins Bernhard even in het dorp op
beleefdheidsbezoek bij de Britse generaals Horrocks en
Montgomery. Zij verblijven tijdelijk in de villa Hoefer ter
bespreking van de Rijnlandcampagne in Duitsland.
Post per granaat
Naarmate de Duitse legers steeds meer en grotere verliezen
lijden, proberen de Geallieerden de wanhopig vechtende
frontsoldaten over te halen de strijd te staken. Ze zetten
hiervoor psychologische oorlogsvoering in met o.a. pamfletten,
Vlnr: Generaal Horrocks,
Montgomery en Prins Bernard
die per vliegtuig worden afgeworpen of per granaat
afgeschoten richting de vijand. Men hoopt door de feitelijke situatie en de
consequenties te beschrijven, dat de soldaten opgeven. Dit zal zo doorgaan tot de
laatste dag van de strijd op 7 mei 1945.
Sommige van deze pamfletten, gestrooid uit vliegtuigen, dwarrelen neer in de regio
Beek en geven een duidelijk beeld van de indringendheid van de boodschap. Ook
worden vanaf de geallieerde fronten in de streek pamfletten met granaten
afgeschoten richting Siegfriedlinie en midden Limburg.

Links: Amerikaanse soldaten vullen een granaat met pamfletten. Rechts: Voorbeelden van “afgeleverde” pamfletten

Een onverwachte tegenvaller
De gestage opbouw van de troepen voor de Rijnlandcampagne in november en
december 1944 wordt verstoord door een onverwacht Duits offensief in de
Ardennen, dat op 16 december losbarst, hemelsbreed nog geen 70 km zuidelijk van
Beek. De Geallieerden zijn compleet verrast en in chaos. Ze worden aanvankelijk
overlopen. Op 16 en 17 december zijn er veel vijandelijke toestellen in de lucht, die
vooral veel parachutisten droppen. Enkelen van hen, die zijn afgedwaald, worden in
de regio Beek opgepakt. Met oud op nieuw worden deze droppings herhaald met een
bominslag vlak bij Beek. Men kas pas na vijftig minuten uit de schuilkelders komen.
Het geallieerd luchtafweergeschut in de buurt maakt overuren en er worden enkele
toestellen neergehaald. Zo blijft het dagenlang onrustig in de regio, terwijl in de
Ardennen een flinke strijd woedt en Hitler een laatste poging onderneemt om het tij
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te keren. Hij heeft aanvankelijk succes en het voordeel van slecht zicht, waardoor de
Geallieerden geen gebruik kunnen maken van hun luchtsuperioriteit. De strijd zal
duren tot 25 januari 1945. Dan blijkt, dat de poging van de Duitsers om een
doorbraak naar Antwerpen te forceren jammerlijk is mislukt. De Geallieerden lijden
tijdens de strijd zware verliezen. De Beekenaren zien veel (Britse) soldaten vertrekken
naar het nieuwe front om niet of gewond terug te keren voor verdere medische
behandeling of broodnodige rust.
De aandacht kan, na een vertraging van vijf weken, weer volledig worden gericht op
de Rijnlandcampagne. Het is duidelijk, dat men niet voor Kerstmis thuis zal zijn.
Gedurende de strijd in de Ardennen incasseren de Geallieerden 90.000 man aan slachtoffers, van wie
er 19.000 zijn gesneuveld. De Duitsers verliezen ca 100.000 man, onder wie veel gevangenen. Ze zijn
hierna niet meer in staat een grondoffensief van enige betekenis te starten en de Geallieerden zullen
vanaf nu het initiatief helemaal naar zich toe trekken tot het einde van de oorlog.

Bij de legerkapper

Amerikanen in de rij voor de keuken, die gevestigd was in Straatverbod voor jongeren in Beek
de sigarenfabriek van Hennekens, Wolfeynde, nov. 1944 na zonsondergang i.h.k.v. de
handhaving van de zeden, okt. 1944

Sprong naar de nieuwe realiteit
De finale fase van de oorlog in Europa is nabij. Duitsland en de bevrijde naties zullen
zich moeten gaan voorbereiden op een leven met vrede, samenwerking en
wederopbouw. Traditionele relaties zullen veranderen en men zal moeten omgaan
met de effecten van de oorlog en de hele manier van denken moet aangepast
worden aan de nieuwe realiteit. Maar eerst zal de oorlog in Europa en Azië definitief
moeten worden beëindigd. Dit is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Ergens tussen de fruitbomen bij Beek: Poseren voor de foto en inrichting
van een kampement onder belangstelling van de Beekse jeugd, oktober 1944
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6. Zuid-Limburg na de strijd
6.1. De voorbereidingen voor de finale klap
Een bijzondere oefening voor de Rijnlandcampagne
Gedurende een groot deel van januari 1945 zijn de gevolgen van het Ardennenoffensief zichtbaar in de regio Beek. Veel Duitse jagers en bommenwerpers scheren
over het gebied op weg naar vliegvelden in België. Als de slag begint te kalmeren,
richten de Britse militaire bevelhebbers zich weer op de voorbereidingen voor de
Rijnlandcampagne. Zij ontdekken, dat het
Maasgebied rond het plaatsje Meers erg veel lijkt
op het gebied, waar Britse eenheden straks de Rijn
moeten oversteken en besluiten dan ook het
gebied tot verboden militair oefenterrein te
verklaren. Men kan daar de nieuwe technieken
uitproberen om de Rijn over te steken. Hiertoe
worden de inwoners van Meers rond 10 januari
De “Buffalo” amfibievoertuig, januari 1945
geëvacueerd in de bittere kou. Voor het eerst
proberen de Engelsen de nieuwe “Buffalo” uit, een Amerikaans landingsvaartuig, dat
bij de oversteek goede diensten kan bewijzen. Eén van deze voertuigen zinkt tijdens
een oefening en wordt jaren na de oorlog uit de Maas gehaald. Het geval staat nu als
monument langs de Belgische maasoever bij Kotem, vlak bij de autoweg over de
Maas. Deze nieuwe curieuze voertuigen vormen voor de omwonenden een reden
voor een leuk dagje uit, zo ook voor de Beekenaren. Voor de inwoners van Meers is
deze ervaring echter minder prettig.
Gratis benzine!
Nadat de veldslag in de Ardennen is beëindigd aan het einde van januari 1945,
hervatten de Geallieerden hun opmars naar midden- en noord Limburg in een poging
de rest van de provincie te bevrijden. Midden januari verschijnen er weer
Amerikaanse eenheden in de omgeving van Beek en zijn de Britten verdwenen. De
Amerikanen zullen nog een drietal maanden blijven, nadat de Rijnlandcampagne
wordt hervat.
Hoewel Antwerpen is bevrijd kan de haven nog niet gebruikt worden voor het
afhandelen van de grote militaire stroom aan goederen, brandstof en materialen.
Deze stroom is van essentieel belang voor het succes van de geallieerde opmars. De
Duitsers bezetten echter nog de monding van Schelde, waardoor al het scheepvaartverkeer kan worden bestookt. Alle benodigdheden moeten dan ook van de Frans kust
komen, waar maar een paar zeewaardige havens beschikbaar zijn. Om de aanvoer
van brandstof veilig te stellen hebben de Geallieerden een pijpleiding aangelegd, die
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verlengd wordt naarmate de opmars vordert. Een van deze leidingen kruist de
Stationsstraat in Beek. Deze lijn loopt van Calais, via Antwerpen naar Emmerich in
Duitsland, met een zijtak naar Maastricht en Sittard. In februari ontstaat een breuk in
de pijp en veel inwoners haasten zich met potten, pannen en blikken naar dit punt
om een “stukje van de taart” te bemachtigen: gratis benzine van uitstekende
kwaliteit. Hoewel ze geen motorvoertuig bezitten kan de brandstof goed gebruikt
worden voor verwarming of als ruilmiddel voor extra voedsel, sigaretten of andere
nuttige zaken, die op de zwarte markt verkrijgbaar zijn. Veel van de gelekte brandstof
bereikt uiteindelijk de Maas via het rioolstelsel van Beek en Elsloo. De Maas ruikt
binnen de kortste keren naar benzine. Een wachtpost wil dit controleren en gooit een
brandende lucifer in het water. Ineens staat de Maas in brand en ontploft een deel
van het rioolstelsel in Elsloo en vliegen daar putdeksels omhoog. “Yankee-Doodle”
vuurwerk!
De genoemde brandstofleidingen maken deel uit van het
“PLUTO” project (Pipe Line Under The Ocean) en zorgen
voor het transport van de benodigde benzine tijdens de
opmars via 21 lijnen met een totale lengte van bijna 1.200
km. Het leidingnetwerk begint in Engeland en gaat
vervolgens over de bodem van Het Kanaal naar het Franse
Cherbourg en verder naar het Duitse Emmerich. De leiding,
die door Beek gaat is onderdeel van de noordelijke
transportlijn via Calais, Noord-Frankrijk, Eindhoven naar
Duitsland, de z.g. “Dumbo” lijn met een snel aangelegde
zijtak van de opslag in Antwerpen naar Maastricht en
Sittard. Deze zijtak is pas eind januari 1945
De bovenste stippellijn is pijpleiding “Dumbo” gereedgekomen en zal maar relatief kort worden gebruikt.
met zijtak via Maastricht (gele lijn) in 1945
Deze leiding vult later ook de ondergrondse brandstoftanks van de militaire basis Y-44 bij Beek, die in maart 1945 aangelegd zal worden. In de herfst van
1946 begint men met de afbraak en recycling van de leidingen, die tot oktober 1949 zullen duren.

Nieuwe rantsoenering en een glimp van de koningin
Begin maart 1945 hebben de Geallieerden het midden en noorden van Limburg
tussen de Maas en de Ruhr bevrijd ten koste van hevige verliezen (Operatie
“Blackrock”). Maar het lukt hun eindelijk op 7 maart de Rijnbrug bij Remagen in te
nemen en dan snel door te stoten Duitsland in.
Wederom is het aantal slachtoffers bij de Geallieerden hoog. Zij lijden in midden en noord Limburg
van medio januari tot begin maart 1945 4.700 man aan verliezen. Aan Duitse kant vallen zeker 5.500
doden en gewonden met daarbij nog duizenden krijgsgevangenen. De strijd wordt nog triester door
de dood van meer dan 900 burgers en de 70.000 geëvacueerden. Een aantal daarvan komt in Beek
terecht.

Door de felle strijd en de vele frontbewegingen kunnen de militaire autoriteiten nog
maar weinig voedsel ter beschikking stellen aan de inwoners van de regio Beek. Er
kan ook geen voedsel komen van het nog bezette deel van Nederland. Hierdoor
neemt het aantal rantsoeneringen in maart weer toe. Dit stimuleert de ruilhandel
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met de Amerikaanse soldaten, die veel gestolen producten uit Duitsland kunnen
leveren, van Schnapps tot tafelzilver toe. Niemand bekommert zich verder om het
ethische aspect.
Zodra het front naar het noorden is opgeschoven, wordt het bestaande verbod op
het nemen van foto’s en het telefoonverkeer opgeheven. Ook de raamverduistering
is dan niet meer nodig.
Op 22 maart komt onverwachts het bericht, dat koningin Wilhelmina een driedaags
bezoek aan Limburg zal brengen. Al gauw wordt bekend, dat ze de volgende dag
‘s morgens over de Rijksweg door Beek zal rijden op weg naar Roermond. Langs de
weg verzamelen zich horden Beekenaren met vlaggetjes en oranje linten. Haar auto
met gevolg rijden echter vliegensvlug door het dorp, zodat uiteindelijk alleen maar
een glimp van haar kan worden opgevangen, maar toch……………..!

6.2. Opkomst en opheffing van het militair vliegveld Y-44
De aanleg
Meteen na de bevrijding van Beek in september 1944, gaan de Amerikanen de kleine
landingsstrook bij Neerbeek gebruiken als uitvalsbasis voor hun verkenningsvluchten
met de “Pipercups”. Dit blijkt op termijn echter niet voldoende. De militaire
autoriteiten hebben behoefte aan een groter en volwaardiger vliegveld voor
bommenwerpers ter ondersteuning van de geplande Rijnlandcampagne.
Op 27 januari 1945 verzoekt de “Town Mayor” in
Maastricht (de Amerikaanse liaisonofficier tussen
burgers en militaire autoriteiten) de drie betrokken
burgemeesters van Beek, Ulestraten en Geulle om
land ter beschikking te stellen voor de aanleg van een
vooruitgeschoven tijdelijk vliegveld. Dit vliegveld moet
geschikt zijn voor de opvang van middelzware
bommenwerpers. Het krijgt de codenaam: Y-44.
Er wordt een snelle onteigeningsprocedure geregeld
en een vergoeding van 375.000 gulden voor de ca 200
fruit- en graanboeren. De volledige afhandeling van de
vergoeding zal overigens nog tot in 1949 duren. Voor
Aanleg van Y-44 met puin uit o.a. Geleen,
29 januari – 23 maart 1945
diverse boeren betekent de onteigening en trage
afhandeling ook het einde van hun bedrijf.
De genisten van het 846ste Engineering Aviation Batallion van het IX Engineering
Command kunnen vervolgens begin februari snel starten met het rooien van de 188
hectare boomgaarden (met 1.383 bomen) en met het aanvoeren van duizenden
tonnen puin, afkomstig van Aken en de in 1942 gebombardeerde panden in Geleen
en Beek. Het bataljon, dat overigens uit veel zwarte soldaten bestaat, wordt daarbij
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geholpen door Duitse krijgsgevangenen. Bij de start
van de graaf- werkzaamheden heeft men veel last van
de bevroren grond en later van de drassigheid door
de invallende dooi. Op het puin worden
geperforeerde stalen platen gelegd en geklonken om
zo (aanvankelijk) een 1.200 m lange en 37 m brede
landingsbaan en een taxibaan te construeren. Ook
worden 90 verharde parkeerplatforms, een
(boogtent) hangar van 40 x 60 m en een ondergronds
De “Bouncing Baby” brandt helemaal uit,
brandstofdepot aangelegd. Op 23 maart is het
19 maart 1945
vliegveld gereed voor gebruik. Tijdens de aanleg moet een Amerikaanse B-17
bommenwerper met de toepasselijke naam “Bouncing baby” (stuiterende baby) een
noodlanding maken, nadat het toestel geraakt is door een Duitse jager. De bemanning
stapt ongedeerd uit, maar even later vat het toestel alsnog vlam en brandt volledig af.
Een komen en gaan
Het vliegveld is op 23 maart 1945 klaar, net op tijd om
steun te verlenen aan de Rijnlandcampagne. De eerste
commandant is kolonel Howard C. Clark, die zijn
hoofdkwartier onderbrengt in de voormalige St.
Martinusschool, naast het gemeentehuis. De Beekse
burgemeester van Sonsbeeck treedt namens de drie
betrokken gemeenten op als contactpersoon met de
basis voor alle administratieve zaken.
Luchtfoto van Y-44, april 1945
Gedurende haar korte bestaan geeft zij onderdak aan
diverse eenheden met diverse types bommenwerpers, jagers en verkenningstoestellen. Op de piek zijn er zeventig vliegtuigen gestationeerd met in totaal 2.500
tot 3.000 militairen. Velen van hen worden ondergebracht in tenten tot wijd in de
omtrek.
De basis wordt slechts gedurende een korte tijd
gebruikt, omdat de Rijnlandcampagne veel sneller
vordert dan eerst werd verwacht. Aanvankelijk vinden
alleen fotoverkenningen plaats, waarbij in vijf weken
tijd 45 vluchten plaatsvinden. Pas na de verlenging van
de startbaan worden er ook bommenwerpers
gestationeerd. Er valt eigenlijk weinig spannends te
beleven op de basis, behalve als een verkenningstoestel op 8 april bij de landing crasht, gelukkig zonder
P-51 Mustang jager op de startbaan Y-44
slachtoffers. Op 8 mei, na de totale Duitse overgave, is
het al voorbij. Deze dag is nog een bombardementsvlucht gepland naar Hitlers
voormalig buitenverblijf Berchtesgaden in Beieren. De missie wordt na de overgave

80

alsnog afgeblazen. Vervolgens worden alleen nog
sporadisch verkenningsvluchten uitgevoerd. Op de
dag van de Duitse algehele capitulatie (VE-Day)
vindt nog een trieste gebeurtenis plaats. Een
bommenwerper, die op Y-44 is gestationeerd,
crasht bij Mesch tijdens een oefen- vlucht. Dit is het
laatste geallieerd toestel, dat in Nederland
neerstort tijdens de oorlog. Alle zes
Gecrashte bommenwerper op Y-44,
8 april 1945
bemanningsleden komen daarbij om.
Eind mei land nog een toestel met zeventig Nederlandse verzwakte en zieke expolitieke gevangenen, die snel naar nabijgelegen ziekenhuizen worden vervoerd en
op 28 mei vertrekt het laatste militaire toestel. In de eerste helft van juni zijn ook alle
soldaten op de basis vertrokken. Met spijt in het hart, want het personeel heeft zich
welkom gevoeld bij de lokale bevolking, zoals expliciet in het maandverslag van een
squadron over mei 1944 wordt vermeld. De Amerikanen zijn vooral onder de indruk
van de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de Limburgse bevolking. Zodanig zelfs,
dat in het verslag wordt vermeld, dat dit het prettigste verblijf is geweest, sinds het
squadron uit Amerika is overgekomen. De laatste basiscommandant is de
Amerikaanse Kolonel G.C. Brown van de 387ste Bombardementsgroep.

Enkele van de onderkomens op en nabij Y-44, maart-april 1945

Tankbewaking op Y-44, april 1945

Het einde
Officieus wordt het vliegveld eind mei 1945 al overgedragen aan de Nederlandse
autoriteiten, al houden de Amerikanen er wel een optie op. Een klein contingent
Nederlandse militairen wordt er gelegerd als
oppassers, samen met een kleine
meteorologische ploeg. Na de Duitse
capitulatie, verzoeken de burgemeester van
Beek en de Commissaris van de Koningin (de
Fragment uit rapport mei 1944 van een squadron op Y-44 verre neven van Sonsbeeck) aan het
Ministerie van Waterstaat om van het - inmiddels verlaten - vliegveld een officieel
burgerluchtvaartterrein te maken. Het terrein is immers al ontgonnen. Op het verzoek
wordt positief gereageerd door de regering, eerst vanuit Londen en later vanuit Den
Haag. Per 1 augustus 1945 wordt het besluit effectief en wordt Yankee-44 de
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burgerluchthaven “Zuid-Limburg”. De enige nog in
Nederland met Amerikaanse wortels. Op 26
september landt er het eerste burgertoestel en
begin juni 1946 wordt de eerste internationale
verbinding Zuid-Limburg - Eindhoven - Londen
Croydon geopend.
Hiermee komt een einde aan een lange periode van
besluitvorming om van het terrein een burgerluchthaven te maken. De eerste plannen dateren al
van 1931, waarbij ook Hulsberg en Neerbeek als
alternatieve locaties worden bestudeerd. In 1939
wordt definitief het gebied ten zuiden van Geverik
aangewezen. Door het uitbreken van de oorlog
verdwijnt de uitvoering van de plannen in de
ijskast.
Binnenlands vliegschama van vliegveld ZuidLimburg van 18 maart tot 30 april 1946

Locatie vliegveld Y-44, Beek in 1945

De verkeerstoren en terminal van burgervliegveld
“Beek” met meteostation in 1951

Kleine anekdote van Carla van der Meer-Bloemen, dochter van apotheker Bloemen uit Beek:
Carla gaat na de bevrijding met vriendinnen rolschaatsen bij het viaduct op de weg naar Geulle. Zij
komen bij een wachthuisje van het vliegveld Y-44 met telefoon en Amerikaanse neger-soldaat. Dit is
de eerste zwarte man, die Carla in haar leven ziet. Hij vraagt haar, of hij haar rolschaatsen mag
proberen. Wie moet dan bij de telefoon blijven. Dat moet zij maar doen! En als de telefoon overgaat,
niet opnemen, maar zwaaien. Hij komt dan meteen terug. Hij vraagt haar: “do you want to marry
me”? Carla weet niet, wat dat betekent en vraagt dat thuis aan vader. Die weet dat goed uit te
leggen en vertelt erbij, dat de soldaat spoedig naar Amerika zal terugkeren. Einde huwelijksaanzoek!
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6.3. Regio Beek, logistieke centrum voor grote veldslagen
A = Bevrijding van de regio Beek
16-18 september 1944
Opbouw troepenmacht van 120.000 soldaten
gedurende okt-nov 1944
B = Slag om (regio) Aken
9-22 oktober 1944
Geschatte verliezen*:
Geallieerden: 5.000
Duitsers: 16.000, waarvan 11.600 krijgsgevangen
C = Slag in het Hürtgenwald
19 september 1944 - 19 feb. 1945
Geschatte verliezen*:
Geallieerden: 45.000-57.000
Duitsers: 38.500, waarvan 10.000 krijgsgevangen
D = De slag in de Ardennen
16 december 1944 - 17 januari 1945
Geschatte verliezen*:
Geallieerden: 91.000, waarvan 19.000 gesneuveld
Duitsers: 100.000, waarvan 17.000 gesneuveld
Burgers: 3.000 gedood
E = Operatie “Blackrock”, bevrijding van midden
en noord Limburg
15 januari - 3 maart 1945
Geschatte verliezen*:
Geallieerden: 4.700
Duitsers: 7.500, waarvan 2.000 gevangen
Burgers: 900 gedood en 70.000 geëvacueerd
F = Operatie “Grenade”, oversteek van de Rijn/zuidelijk deel van de Rijnlandcampagne
9-23 februari 1945
Geschatte verliezen*:
Geallieerden:7.500, waarvan 1.300 gesneuveld
Duitsers: 45.700, waarvan 29.700 krijgsgevangen
Vliegveld Y-44 bij Beek ondersteunt de Rijnland- campagne van 23 maart tot 8 mei 1945.
*Verliezen: gesneuvelden, gewonden, vermisten en krijgsgevangenen
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7. Terugkomst, afrekening en afscheid
De weg naar het einde
Terwijl de Rijnlandcampagne en de opmars door Duitsland sneller verloopt dan
verwacht, worden steeds meer gebieden in Duitsland bezet. Hierdoor worden ook
meer Beekenaren bevrijd, die in het kader van de “Arbeitseinsatz” nog in Duitsland
tewerkgesteld of geïnterneerd zijn in Duitse kampen. Vanaf april 1945 keren
wekelijks steeds meer van hen terug naar huis. Er verblijven echter ook nog een
aantal inwoners in Duitse concentratiekampen. Op 22 april worden er voor het eerst
sinds bijna vijf jaar (vette) haringen gedistribueerd in Beek. Wat een traktatie! Op 28
april wordt de voormalige NSB-commissaris van Limburg Max graaf de Marchant et
d’Ansembourg (Gröfke Max van Amstenrade) in slot Herdingen in Arnsberg, Duitsland
opgepakt en in Maastricht gevangengezet. Naar men meent, zou hij door leden van
de Nederlandse Stoottroepen zijn aangehouden. Hij wordt veroordeeld tot vijftien
jaar gevangenisstraf en ontzegging van zijn
burgerrechten. Hij zit zijn straf uiteindelijk uit op zijn
eigen kasteel in Amstenrade en komt na tien jaar vrij.
Hij overlijdt in 1975.
Op 30 april wordt per radio bekend gemaakt, dat
Hitler dood zou zijn. Hij zou gesneuveld zijn tijdens de
hevige gevechten in Berlijn. Zijn lichaam is echter nog nergens gevonden, zodat er
twijfels bestaan of hij wel echt overleden is. De ware toedracht van zijn dood komt
pas enkele dagen later aan het licht, als zijn zelfmoord wordt gepubliceerd.
In de media verschijnen steeds meer berichten over de penibele voedselsituatie in
het nog niet bevrijde deel van Nederland. Er heerst veel hongersnood en er sterven
veel mensen, vooral gedurende de winterse tijd. Geallieerde vliegtuigen droppen
dagelijks duizenden kilo’s voedselpakketten in de bezette gebieden. In vergelijking
daarmee is de situatie in de regio Beek nog redelijk goed te noemen, ondanks de vele
tekortkomingen.
Naarmate de Geallieerden dieper in Duitsland doordringen, verdwijnen de meeste
soldaten uit de regio van Beek. Dit leidt tot een tijdelijke ineenstorting van de
regionale economie, aangezien deze sterk op het leger gericht is geweest. De situatie
in en rond Beek is nog redelijk gunstig met relatief veel arbeiders in de landbouw en
de Maurits kolenmijn.
“VE Day” – Victorie in Europa
Op 12 april 1945 sterft President Franklin Roosevelt. De Duitse propaganda probeert
hier meteen een slaatje uit te slaan en publiceert de volgende reactie:
“De situatie in Europa is drastisch veranderd ten gunste van Duitsland. De dood van Roosevelt is het
beste nieuws sinds jaren. De meest gevaarlijke man van de oorlog is dood”.
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Aankondiging van de bevrijding van Nederland,
Limburgsch Dagblad, 5 mei 1945

5 mei 1945: feest voor het Beekse gemeentehuis

” V-Day”, de volledige overgave van de Duitsers
in Europa, Gazet van Limburg, 9 mei 1945

Dit “beste nieuws sinds jaren” zal de Duitsers niet
veel helpen, want de verdediging van de “Heimat”
is volledig in elkaar gezakt en de restanten van de
legers desintegreren in rap tempo. In de avond
van 4 mei maakt de bezetter in Nederland bekend
de wapens neer te leggen. De volgende dag tekent
hij de onvoorwaardelijke capitulatie en is heel
Nederland bevrijd. Het nieuws verspreid zich als
een lopend vuurtje en drommen mensen komen in
Beek samen op straat om deze gebeurtenis
uitbundig te vieren. De sirenes loeien, de klokken
luiden en overal verschijnt de nationale driekleur.
Er wordt gedanst, gezongen en gesprongen. Het
volk wordt toegesproken. Het is gebeurd met de
bezetting in heel Nederland. “Oranje boven, leve
de Willemien”. Alle Beekse muziekgezelschappen
zingen en blazen hun partij mee in de feestvreugde in de kiosk voor het gemeentehuis.
Eindelijk kunnen ze weer zonder beperking
publiekelijk optreden: de Koninklijke harmonie St.Cecilia, de Beeker Liedertafel, fanfare St-Antonius
uit Genhout en fanfare St.-Callistus uit Neerbeek.
Voor het eerst wordt weer het Nederlandse
volkslied gespeeld, waarna die van de VS en GrootBrittannië volgen. De nog in en rond Beek
gelegerde Amerikanen mengen zich ook met veel
enthousiasme in het feestgedruis. Jammer genoeg
zijn er nog geen borrels en sigaren voorhanden,
alleen wat surrogaat kersennat!
Op 8 mei tekenen de Duitsers de overgave met de
westerse geallieerden en een dag later met
Rusland. Op 9 mei is het “VE-Day”, victorie in heel
Europa. Na 5 jaar is de oorlog op ons continent
voorbij, maar zal de strijd in Azië nog drie
maanden in alle hevigheid voortduren.

Eindelijk thuis maar niet allemaal
Na de overgave van de Duitsers kunnen ook de gevangengenomen Beekenaren in de
nog bezette gebieden naar huis terugkeren, waar zij allen begin juni aankomen.
Onder hen ook vier Beekse mijnwerkers, die op 3 mei 1943 bij de mijnstaking werden
opgepakt en in kamp Allach/Dachau bij München gevangen zaten. Hun lot was twee

85

jaar lang zeer ongewis. Op 1 juni komen ze eindelijk thuis, waar ze als helden door de
inwoners en de fanfare in hun, al dagenlang, versierde huizen welkom worden
geheten. Eén van hen blijkt erg zenuwziek. Hun thuiskomst wordt nog dagenlang
gevierd met bloemen en cadeaus.
Twee ingezetenen, die in een Duits concentratiekamp verblijven, komen helaas niet
meer terug. Het betreft Jan Caris uit Beek en Sef Lardinois uit Neerbeek.
Jan Caris vlucht begin oktober 1944 naar Putten om zich te onttrekken aan de
“Arbeidseinsatz” en heeft de pech daar opgepakt te worden tijdens de beruchte
lokale razzia. Hij belandt in concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland. Hij
overleeft het kamp, maar bezwijkt toch op 12 juli 1945 in het Gronings ziekenhuis aan
de gevolgen van de vele ontberingen.
Sef Lardinois wordt tijdens zijn “Arbeidseinsatz” te werk gesteld in een Duitse
kolenmijn in Heinsberg, maar keert na zijn eerste verlof niet meer terug en duikt
onder. Hij wordt begin 1944 ontdekt en belandt in het kamp Mauthausen in
Oostenrijk, waar hij op 18 april 1945 bezwijkt. Zijn familie ontvangt het overlijdensbericht pas vier maanden later en verblijft ondertussen in grote onzekerheid.
Ook een aantal Joodse en Sinti Beekenaren keren niet meer terug. Voor meer details
over hun lot verwijs ik naar deel 2 van deze trilogie.
In de maanden na de Duitse overgave komen 270.000 Nederlanders terug van gevangenschap in
Duitsland. De meeste van hen zijn voormalige dwangarbeiders, maar ook Joden, vrijwilligers en
NSB’ers. Dit veroorzaakt hier te lande gigantische logistieke problemen, aangezien vele wegen nog
kapot zijn en transportmiddelen nog niet voldoende beschikbaar zijn. Daar komt nog bij, dat alle
gerepatrieerden geregistreerd en hun antecedenten nauwkeurig onderzocht worden op hun houding
t.o.v. het Duitse regime. Daarna kunnen ze pas naar huis terugkeren als er geen gevangenschap in
Nederland volgt. Zij kunnen zich vaak met moeite aanpassen aan een nieuw leven. Zij hebben immers
een heel andere ervaring gehad, dan hun gezinnen en families in Nederland. Die moesten jarenlang
zelfstandig rondkomen zonder de steun van man, vader of broer.
Overigens zullen de geallieerde soldaten door een vergelijkbaar aanpassingsproces gaan bij hun
terugkeer. Jarenlange verschillende belevingswerelden zetten de oorspronkelijke gezins- en
familierelatie onder druk, zeker als de ex-gevangene of soldaat zich hult in stilzwijgen, wat maar al te
vaak het geval is.

Nog steeds op zoek naar schuldvereffening
De terugkerende NSB’ers met hun gezinnen worden met veel gehoon, gejoel en
vernederingen in Beek onthaald en in optocht naar de opvang in het gemeentehuis
begeleid. Alle hoop is nu gevestigd op de spoedige gevangennamen van de
voormalige Beekse NSB burgemeester Auguste Regout. Die blijkt echter op 23 mei
1945 plotseling te zijn overleden in het ziekenhuis van Heerenveen, naar verluid door
een zware zenuwinzinking. Het bericht komt pas drie weken later door in Beek. De
“glorieuze” intocht in Beek van deze gehate “Flip” kan dus helaas geen doorgang
meer vinden. Geen intocht in een kooi en belaagd met rotte tomaten en eieren (vrije
interpretatie van de auteur). Zijn vrouw woont wel nog enige tijd in Beek. Alle
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teruggekeerde NSB’ers verdwijnen voor kortere of langere tijd in kampen in de regio
(o.a.: Vilt, Heerlen, Amstenrade en Maastricht). Zij verliezen hun werk en vermogen
en het zal een hele tijd duren, voordat zij en hun gezinsleden weer volledig worden
geaccepteerd in de samenleving. Hetzelfde geldt voor de andere teruggekeerde
Duitsgezinde inwoners en vrijwilligers. Zo wordt een Beeks echtpaar op verdenking
van een pro-Duitse houding op 9 november gedwongen hun cafépand voor
onbepaalde tijd te sluiten. De gelegenheid is
tijdens de bezetting regelmatig bezocht door
Duitse soldaten en sympathisanten. De
schaars beschikbare likeur werd speciaal
alleen voor hen gereserveerd. Dat heeft
duidelijk kwaad bloed gezet. Het café gaat in
maart 1945 weer open.
Een drietal plaatselijke fabrieken worden
tijdelijk onder Bewindvoering geplaatst in
afwachting van nader onderzoek naar de
vermeende Duits vriendelijke houding van de
Bevel tot sluiting van verdacht cafépand, 9 nov. 1945 eigenaren. De namen van al deze Beekenaren
en de fabrieken zijn bekend, maar worden om
privacy redenen niet verder genoemd.
Helaas worden ook inwoners aangehouden
o.b.v. vage beschuldigingen of getuigenissen
over collaboratie. Deze getuigenissen zijn
vaak gebaseerd op afrekeningen over
persoonlijke conflicten uit het verleden.
Uiteindelijk worden ze weer vrijgelaten, na
het doorbrengen van enkele angstige dagen
in de cel.
Ook de Rijks-Duitse inwoners in Beek krijgen
het zwaar. Het vermogen van negen Duitse
gezinnen, die na de bevrijding niet meer naar
hun woonplaats terugkeren, wordt
beschouwd als “vijandelijk” kapitaal en
Opsporingsbevel voor 9 Duitse inwoners van Beek,
daarom geconfisqueerd. Voor vijf van hen
uitgevaardigd door de Beekse burgemeester,
15 mei ‘44
wordt bovendien een opsporingsbevel
uitgegeven en twee anderen worden zelfs beschuldigd van oorlogsmisdaden. Alleen
voor hen, die blijk hebben gegeven van een positieve houding gedurende de oorlog,
wordt clementie getoond.
Op 20 oktober 1944 verklaart de Nederlandse Overheid in Londen alle Duitsers in Nederland tot
“vijand”. Dit betekent, dat al hun bezittingen automatisch zijn geconfisqueerd als “vijandig kapitaal”
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en onder beheer van de Overheid worden geplaatst. De waarde van dit kapitaal wordt beschouwd als
garantie op de compensatie, die Duitsland in de nabije toekomst zal moeten gaan betalen voor de
aangerichte oorlogsschade. Tegen die tijd zullen de bezittingen worden teruggegeven aan diegenen,
die kunnen bewijzen, dat ze een Nederland-vriendelijke houding hebben aangenomen tijdens de
bezetting. In 1951 wordt de status van “vijand” opgeheven, nadat beide landen officieel een einde
aan de staat van oorlog hebben gemaakt. Het zal echter nog tot 1969 duren voordat Nederland
begint met de restitutie en dan ook alleen in kleine bedragen. Ongeveer de helft van de Duitse
inwoners in Nederland kunnen bewijzen, dat zij niet “fout” waren gedurende de oorlog. In de
tussentijd zijn al hun bezittingen in vele gevallen toch verkocht en zullen zij nooit één cent ervan
terugzien. De Nederlandse Staat houdt er 750 mln. gulden aan over (meer dan € 2 miljard in waarde
van nu).

Klachten tegen de burgemeester en politie
Het hele zuiveringsproces in Beek duurt vanaf de bevrijding tot in 1953. De
berechting ligt in deze tijd in handen van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere
Rechtspleging, waarbij speciale tribunalen en hoven de behandelingen uitvoeren.
Zoals eerder vermeld, is de
voormalige Beekse
burgemeester Joop van
Sonsbeeck op 30 oktober 1944
weer in zijn functie
teruggekeerd. Hij was op 30
augustus 1944 nog opgeroepen
voor graafwerkzaamheden aan
de “Fliplinie” Meerssen, maar is
toen per fiets ondergedoken in
Links: Oproep aan de burgemeester voor graafwerkzaamheden in Meerssen Boxtel en later in Tilburg. Via
Rechts: Vrijgeleidebrief voor ongestoorde doortocht van Tilburg naar Beek
een speciale vrije doortocht
voor hem en zijn chauffeur, kan hij twee maanden later via Eindhoven naar Beek
terugkeren en zijn taak weer oppakken. Hij speelt dan in het zuiveringsproces een
belangrijke lokale coördinerende rol en heeft een faciliterende taak bij het werk van
de Opsporingsdienst. De burgemeester geeft ook een eerste oordeel af bij een
aanklacht en heeft de leiding in de zuivering van zijn eigen ambtelijk apparaat. De
gemeente telt in deze tijd zeventien ambtenaren, waarvan er vier lid van de NSB zijn.
Het gedrag van de burgemeester zelf is tot augustus 1945 onbesproken geweest,
afgezien van een kleine ongegronde
klacht. Eind augustus worden echter
drie klachten ingediend m.b.t. zijn
houding en beleid tijdens de Duitse
bezetting. De klachten zijn ingediend
door een controversieel raadslid uit
Elsloo over de periode, dat Joop tijdelijk
Drie klachten tegen van Sonsbeeck, bijlage bij brief, 25 juli ’45
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in 1941 het burgemeesterschap in Elsloo heeft waargenomen. De klachten werden
uiteindelijk eind oktober 1945 ongegrond verklaard. Hij wordt dan ook in mei 1946
formeel herbenoemd, nadat hij onder een tijdelijke regeling gefunctioneerd heeft.
De burgemeester heeft nooit geweten, wie de klachten heeft ingediend. Hij blijft
hierover zeer aangedaan tot zijn dood op 10 oktober 1946 in het Maastrichtse
Calvarieberg-ziekenhuis. Hij blijft al eind augustus ziek thuis en keert niet meer terug.
Hij kan daardoor de net nieuw gekozen gemeenteraad niet meer voorzitten.
Ook de houding van de dertien Beekse ex veldwachters en ex marechaussées wordt
aan nader onderzoek onderworpen. Hierbij wordt vooral gekeken naar mogelijke
banden met de NSB en hun rol bij arrestaties van Beekse onderduikers, Joden en
Sinti. Aanvankelijk worden er zes aangeklaagd. Vijf van hen worden later vrijgepleit
en één van de politiemensen krijgt uiteindelijk alleen een schriftelijke berisping.
Naar schatting hebben ca 40 Beekenaren hun Nederlanderschap verloren wegens in
dienstreding bij of lidmaatschap van het Duitse Kraftfahrkorps, Landstorm, Waffen
SS, andere vreemde krijgsdienst of de NSB. Vijf Beekenaren zijn in vreemde
krijgsdienst gesneuveld. Ook in Beek zijn liefjes van Duitsers en NSB’ers publiekelijk
kaalgeknipt. In Zuid-Limburg zijn eind 1944 naar schatting 6.000 personen opgepakt
(2% van de bevolking!), voor een belangrijk deel personen van Duitse afkomst. Veel
aanklachten blijken ongegrond en gebaseerd op valse sentimenten of persoonlijke
afrekeningen uit het verleden.

Boven: Speech van de burgemeester ter
gelegenheid van de afscheidsreceptie
voor Kolonel Brown en zijn staf, 6 mei
1945. Onder: Kol. Brown in de
voorzittersstoel van het College.

Goodbye Boys!
Nu de strijd gestreden is, maken de nog aanwezige
Geallieerden snel aanstalten om naar huis te
vertrekken. Tijd om dankbaar afscheid te nemen.
Dat gebeurt door het lokale bestuur en de Beekse
bevolking op diverse manieren. Zo worden op 6 mei
de commandant van de vliegbasis, kolonel Brown
en zijn staf uitgenodigd op het gemeentehuis van
Beek voor een afscheidsreceptie met het voltallige
stadsbestuur. Hij krijgt een typisch Nederlands
cadeau: een grote bos bloemen. Meer zit er, gezien
de financiële situatie, niet in, maar de dank is
daarom niet minder groot. Deze receptie markeert
tegelijkertijd het afscheid van de hele bezetting van
de vliegbasis. De burgemeester schrijft tien dagen
later een dankbrief aan Brigadegeneraal Ewart G.
Plank, de commandant van alle nog resterende
troepen in Zuid-Limburg. In deze brief spreekt hij
namens alle Beekenaren zijn waardering en respect uit
voor het in/nabij Beek gelegen 368ste Engineer General
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Service Regiment. Hun orde en discipline mag een voorbeeld zijn voor het hele
Amerikaanse leger. De burgemeester is met name uitermate tevreden over het feit,
dat de gebouwen, de scholen en meubels in dezelfde conditie zijn achtergelaten als
toen de eenheid erin trok.
Dit regiment was o.a. belast met de controle op en reparatie van de diverse aangelegde (brandstof)
pijpleidingen (Pluto) en andere logistieke faciliteiten.

Op hun beurt spreken ook de Geallieerden hun dank uit voor de gastvrijheid van de
Beekse bevolking gedurende hun verblijf in de regio. In november schrijft de Britse
majoor M.M. Townsend van het 129ste Hertfordshire Yeomanry Field Regiment (Royal
Artillery) een brief aan de burgemeester. Ook hij bedankt de Beekse bevolking voor
haar gastvrijheid, huisvesting en ……………….de klomp! Deze klomp zal een vaste plek
krijgen op de schoorsteenmantel van de officiersmess van het regiment, als bewijs
van durende vriendschap en dankbaarheid.
Op 24 augustus 1945 wordt aangekondigd, dat alle recreatiecentra de z.g. “Rest
Centers” in Maastricht, Heerlen, Valkenburg, Treebeek en Eijsden op 1 september
worden gesloten. Alle Geallieerden zijn dan definitief uit de regio vertrokken.

Dankbrief van de
burgemeester aan Generaal
Edward Plank, 14 mei 1945

Dankbrief van Majoor
Townsend aan de Beekse
inwoners, 7 november 1945
Aankondiging van het vertrek van de
geallieerde soldaten uit Zuid-Limburg,
Limburgsch Dagblad, 26 augustus 1945

Ook nadat alle soldaten zijn vertrokken blijft er jarenlang woningnood bestaan in
Beek. Van de 1.300 woningen zijn er 85 tijdelijk of blijvend onbewoonbaar. Dertig
gezinnen kunnen op korte termijn aan een nieuw onderkomen worden geholpen.
Men moet dan ook vaak een tijd bij familie of kennissen inwonen. Nieuwbouw komt
maar moeizaam op gang wegens het gebrek aan financiële middelen en materialen.
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De “Black men”
Beek maakt na haar bevrijding kennis met de zwarte soldaat. Het verhaal over de
Amerikaanse aanwezigheid in de regio is niet compleet zonder iets te vermelden over
de positie van deze soldaten tijdens de oorlog.
Zwarte soldaten worden tot ver in de oorlog niet toegestaan om gevechtstaken uit te
voeren. Het Amerikaanse leger is dan nog sterk gediscrimineerd.
“De fysieke moed van de Amerikaanse neger blijft ver achter bij die van de blanken”,
schrijft Generaal-Majoor H.E. Ely nog in 1925.
De Beekenaren kijken vreemd op van het
superioriteitsgevoel van de witte
Amerikaanse soldaten en van de
vernederende manier waarop ze hun zwarte
collega’s behandelen. Zo valt het de Beekse
bevolking op, dat zwarten niet welkom zijn bij
de blanke collega’s in de cafés. Ze zijn er
getuige van hoe witte soldaten weigeren te
eten naast hun zwarte medestrijders. Ze
slapen in andere gebouwen en eisen aparte
Danszaal: zoek de zwarte soldaat!
dansgelegenheden, waar soldaten met een
kleur niet welkom zijn. Zwarte soldaten
moeten ook vaak de ”vuile” karweitjes
opknappen, zoals het afleggen van
gesneuvelden, het delven van graven,
mijnopruiming, corveediensten en de
bediening in de officiersmess. Het kerkhof bij
Margraten wordt grotendeels door zwarte
Amerikanen aangelegd en “gevuld”. Ook
worden veel logistieke taken aan hen
toegewezen achter het front. Er valt geen
Gevaarlijke klus: zoek de witte soldaat!
enkele zwarte officier waar te nemen.
Pas als aan het eind van de oorlog de blanke verliezen toenemen, worden zij ingezet
voor gevechtstaken aan de frontlinie. Vele zwarten hebben het moeilijk als ze weer
naar huis terugkeren. In de bevrijde gebieden zijn zij door de bevolking onthaald en
behandeld als bevrijders zonder aanziens des persoons, al was het maar vanwege de
lekkernijen, die ze meenemen!
De Beekenaren trekken zich in het algemeen weinig aan van de superioriteitswaan
van de witte Amerikanen. Ze bieden zwarte soldaten gastvrij een slaapplek aan in hun
huizen en nemen hen op in de familie, waarbij een romance zeker niet is uitgesloten.
Overigens zullen de zeventig bruine kinderen, die na de bevrijding worden geboren in
Limburg, het ook moeilijk krijgen. De acceptatie van deze gekleurde kinderen in een
volledig wit Limburg van de jaren vijftig, blijkt ook hier vaak problematisch te zijn.
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8. Na de roes de wederopbouw
8.1 “The day after”
Beek blijft nog even een kruispunt van gebeurtenissen
In de weken na de algehele Duitse overgave op 9 mei 1945 passeren veel treinen met
Belgische en Franse ex-krijgsgevangenen het station van Beek-Elsloo op weg naar
huis. Ook de dwangarbeiders in Duitsland keren massaal naar hun woonplaatsen
terug. Duitse krijgsgevangenen gaan in de omgekeerde richting, als ze terugkeren uit
internering in België en Frankrijk. De meeste treinen brengen onze bevrijders naar de
Franse havens aan de Atlantische kust. Van hier uit gaan zij, meestal per schip, terug
naar hun eigen gezinnen en families. Menigeen zal na korte tijd weer ten strijde
trekken in Azië om tegen de Japanners te vechten. Veel Beekse inwoners zwaaien de
soldaten uit langs de spoorbaan in de hoop nog wat snoepgoed en sigaretten op te
vangen, die de Amerikanen uit de vensters gooien. Dierbare herinneringen
verdwijnen in de locomotiefrook.
De meeste Amerikaanse soldaten reizen na de strijd per trein of vliegtuig naar de omgeving van Le
Havre, waar immense legerkampen zijn ingericht als verzamellocatie voor de uiteindelijke
repatriëring. Na een verblijf van één tot enkele weken, met rust en eventuele medische verzorging,
reist men veelal per schip in twaalf dagen naar New York. Daar vindt een laatste medische controle
plaats, voordat men naar huis terug kan keren. Per dag vertrekken zo’n 6.000 soldaten naar huis.

Parades
Eind augustus 1945 start men in Nederland voor het eerst met de officiële nationale
viering van de bevrijding en Oranje in de eigen woonplaatsen. In Beek wordt een
processie en vrijheidsparade georganiseerd, waarin speciale
oorlogsthema’s worden afgebeeld. De bevrijding en de
aversie tegen de Duitsers worden op diverse manieren
uitgebeeld. Foto’s van Hitler worden beplakt met allerlei
smerig materiaal. De viering wordt in de jaren erna ingekort
tot één dag op 5 mei. De haat tegen de Duitsers zal in de
decennia erna verdwijnen, hoewel negatieve gevoelens nog
lang zullen blijven hangen. Tegenwoordig wordt de
voormalige vijand bij diverse evenementen uitgenodigd. Zo
heeft de Duitse Kanselier Angela Merkel op de BevrijdingsAankondiging van de bevrijdings- dag van 5 mei 2021 een toespraak gehouden voor de
en Oranjefeesten in Beek, van 30
Nederlandse bevolking, waarin zij aangaf onder de indruk te
augustus tot 2 september 1945
zijn van de (uiteindelijke) vergevingsgezindheid van de Nederlanders t.o.v. het Duitse
volk en de bereidheid om samen te werken aan een oorlogsvrij Europa. De Bondspresident Joachim Gauch ging haar voor in 2012.
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Vredes- en bevrijdingsparade in Beek, 31 augustus 1945 en 75 jaar vrijheid in Beek, 17 september 2019

De “smokkeloorlog”
Stap voor stap worden alle bewegingsbeperkingen afgeschaft, ofschoon de beperkte
beschikbaarheid van vele producten nog een tijd zal blijven gelden. Maar ook die
rantsoeneringen zullen geleidelijk verdwijnen en de situatie is in 1950 nagenoeg weer
normaal. Koffie gaat in 1952 als laatste product van de bon.
In de tussenliggende periode ontstaat een eldorado voor smokkelaars van koffie,
thee, boter, sigaretten en andere schaarse voedings- en genotsmiddelen, die vanuit
België worden binnengehaald. Er wordt flink
verdiend aan de klanten in Duitsland, een
nachtmerrie voor de douaniers in de
grensstreek! In Duitsland zijn op de schaarse
producten hoge accijnzen opgelegd. In mei
1945 worden de grenzen van Duitsland met
Nederland op last van de Britse militaire
autoriteiten gesloten en streng bewaakt. De
Nederlandse en Duitse douaniers hebben toestemming om op smokkelaars te
schieten. Langs de grenzen verschijnen her en der ijzeren hekwerken. Dit weerhoudt
vele mensen van alle leeftijden er niet van om een graantje mee te pikken van deze
lucratieve praktijk. Smokkelen wordt een “volkssport”. Men wordt steeds inventiever
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in het verbergen van smokkelwaar of het afleiden van de grensbewakers: uitgeholde
schoenzolen, kannen met dubbele bodem, speciale smokkelvesten, als ziekenwagen
gecamoufleerde auto’s, holtes in brood, etc. Zelfs een hele groep schoolkinderen gaat
op pad met klein smokkelwaar. De douaniers kunnen er dan altijd maar een paar
oppakken en op hen wordt niet geschoten. Enkele smokkelaars moeten hun illegale
handel echter met de dood bekopen. Zolang de smokkelhandel kleinschalig blijft,
bestaat er een zeker wederzijds respect tussen de smokkelaar en de douane. De
“volkssport” krijgt echter een grimmiger karakter als de georganiseerde misdaad het
spel (in het groot) gaat meespelen. Naar schatting zijn in het Zuid-Limburgse en
Duitse grensgebied veertig dodelijke slachtoffers gevallen, de laatste nog in 1964. In
de periode 1945-1953 is één derde deel van alle koffie, die in het Rijnland werd
gedronken smokkelwaar geweest. Als de Duitse hoge accijns op koffie in 1953
verdwijnt, is het smokkelen niet meer zo lonend en verdwijnt dan ook vanzelf. Dat
geldt ook voor de andere producten.
In hoeverre Beekenaren hebben deelgenomen aan de smokkeleconomie is mij niet
bekend, maar is zeker niet uit te sluiten. Het fenomeen levert in ieder geval
regelmatige opwindende verhalen op in de plaatselijke en regionale nieuwsbladen.

8.2. Schadecompensaties en territoriale claims
Bevrijdingsschade
Materiële schade, die de Beekse inwoners hebben geleden gedurende de oorlog,
kunnen worden geclaimd bij het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
Alle schade aan de woning, inrichting, lijfgoed,
bedrijfsuitrusting en voorraden komen in principe
voor compensatie in aanmerking. Men moet wel
terdege kunnen aantonen, dat de schade door
oorlogsgeweld is geleden. De schade moet ook al
meteen na de gebeurtenis zijn aangemeld bij de
burgemeester. Dat levert in de praktijk nogal wat
problemen op. Veel claims worden betwijfeld en
blijven onopgelost voortslepen. Om de compensatie
voor eens en voor altijd te regelen, wordt na de
oorlog een provinciale Schade Enquête Commissie
ingesteld. Deze Commissie handelt twintig
onopgeloste woonschadeclaims af in Beek. De
meeste van deze gevallen hebben betrekking op
Claimformulier van mevr. Alberti uit Beek ad
FL. 44.410, ingediend op 24 augustus 1951
schade, geleden na het vergissingsbombardement
op Geleen van 5 oktober 1942. Het zal nog tot 1954 duren, voordat alle openstaande
zaken definitief zijn afgehandeld.
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De materiële oorlogsschade, die in de regio is aangericht bij de bevrijding is overigens
veel groter dan die tijdens de inval van de Duitsers in mei 1940.
Al bladerend door de gemeentelijke archieven, ontdekte ik, dat ook mijn huidige woning in Beek
beschadigd is geweest tijdens de oorlog. Helaas zijn er geen verdere details bekend over de omvang
en de aard van de schade.

Groot Nederland
Ook op nationaal niveau worden forse schadevergoedingseisen ingediend, maar dan
bij Duitsland. In oktober 1945 legt de Overheid een claim neer van 25 miljard gulden
als compensatie voor alle materiële leed, veroorzaakt door de Duitsers tijdens de
oorlog. Gedurende de conferentie van Jalta, eerder in februari, hebben de
Supermogendheden echter besloten, dat Duitsland niet in contanten maar in natura
zal moeten betalen. Men heeft duidelijk geleerd van de lessen van de Eerste
Wereldoorlog. Dit besluit brengt in Nederland de discussie op gang hoe dit “in
natura” ingevuld zou moeten worden. Al gauw gaat het over territoriale claims,
waarbij nationalistische sentimenten en wraakgevoelens de overhand krijgen.
Hoewel de regio Beek niet direct betrokken is bij de gewenste grenscorrecties,
worden ook hier de discussies op de voet gevolgd. Immers sommige ideeën gaan er
van uit, dat de hele grens van Limburg met Duitsland fors naar het oosten wordt
opgeschoven. Er bestaat echter geen eenduidige mening over hoeveel Duits
territorium Nederland zou moet eisen. De voorstellen
variëren van helemaal geen gebied tot een zeer
uitgestrekte oppervlakte.
De poster laat een van de meer radicale eisen zien, waarbij
Nederland met bijna de helft moet worden uitgebreid ten koste van
Duits grondgebied. Men heeft daarbij geen vertrouwen in
geldelijke compensatie. Bovendien moet het geannexeerde land
worden overgedragen zonder Duitse bewoners. De annexatie zou
steden inhouden als: Keulen, Aken, Münster, Emmerich en
Mönchengladbach

Uiteindelijk beperkt de Nederlandse Overheid haar
voorstel aan de Geallieerde bezettingsmachten tot
alleen gebieden met sterke historische, culturele of
economische banden met Nederland, in totaal zo’n
5.000 km2, waar 550.000 Duitsers wonen. Alle betreffende steden en dorpen zouden
in het voorstel een Nederlandse naam krijgen en de inwoners zouden het gebied
moeten verlaten. De provincie Limburg zou daardoor meer dan twee keer zo groot
worden.
Het voorstel wordt niet door de “Allied High Commission” overgenomen. Een
belangrijke reden voor de afwijzing is, dat Rusland ondertussen meer als vijand dan
als Geallieerde wordt gezien. Men acht een stabiel Duitsland voor de toekomst van
eminent belang. Uiteindelijk krijgt Nederland maar een klein stukje van haar
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oorspronkelijke claim. Buiten wat kleine grenscorrecties komen alleen de Selfkant en
het gebied rond Elten bij Nederland, in totaal nog geen 70 km2. Deze gebieden
worden in 1963 weer teruggegeven aan Duitsland, dat uiteindelijk maar een
bescheiden compensatie als “Wiedergutmachung” betaalt. Hiermee komt een einde
aan de “supermogendheid” ambities van Nederland, zeker als Nederlands-Indië en
Nieuw-Guinea moeten worden opgegeven.

8.3. De weg naar herstel
We drinken een glas en laten alles zoals het was!
Na de bevrijding van heel Nederland op 5 mei 1945, biedt het oorlogskabinet in
Londen haar ontslag aan. Op 24 juni wordt de eerste naoorlogse regering
Schermerhorn-Drees gepresenteerd “voor herstel en vernieuwing”, die vooralsnog
steunt op een benoemd en niet gekozen noodparlement. In alle gemeenten (en dus
ook in Beek en Spaubeek) worden in de zomer van 1945 genomineerde noodraden
ingesteld op voordracht van de burgemeesters. Pas eind juli 1946 vinden weer
verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden.
Daarmee eindigt in maart 1946 het mandaat van het Militaire Gezag van Generaal
Kruls en komt Limburg weer geheel onder het bewind van een gekozen burgerbestuur. Op 29 augustus komt de nieuw gekozen Beekse gemeenteraad voor het
eerst bijeen.
De oorlog als zodanig heeft aanvankelijk geen grote veranderingen gebracht in het
bestaande sociale, religieuze en culturele leven in de regio Beek. De door het kabinet
gewenste “vernieuwing” m.b.t. het doorbreken van de confessionele zuilen blijkt niet
te lukken. Alle lokale traditionele patronen worden gedurende een aantal jaren min
of meer voortgezet, weliswaar met andere namen en een ietwat linksere signatuur.
De Staatsmijnen en de Katholieke kerk houden in Limburg met aanvankelijk succes
een behoorlijke grip op het dagelijkse leven. Na de kennismaking met nieuwe
Amerikaanse cultuur en gewoonten, keert men weer naar het dagelijkse bestaan
terug. De vrouw blijft vooralsnog “gevangen” in haar traditionele rol van huisvrouw
en moeder en wordt niet geacht een betaalde baan te hebben. Alle aandacht is nu
gericht op de wederopbouw en voor vernieuwende initiatieven is (even) geen tijd.
Wel eisen de mijnwerkers een betere positie op. Immers het mijnbedrijf blijft een van
de drijvende krachten in de naoorlogse regionale economie. Sterker nog, de
mijnbouw zal explosief groeien tot in de zestiger jaren. Daarmee neemt ook het
inwonersaantal van de gemeente Beek en Spaubeek aanmerkelijk toe. In 1955 tellen
de beide kernen samen 11.000 zielen, een toename van 35% t.o.v. 1940. Ook de
gastarbeiders doen weer hun intrede en gaan voornamelijk werken in de mijnIndustrie. Kwamen ze voor de oorlog vooral uit Duitsland en Polen, na de oorlog
komen ze uit het Middellandse Zee gebied: Italië, Spanje, Joegoslavië en Marokko.

96

Beek in 1940

Beek in 1955

Roeien met de aanwezige riemen
Ondanks de groeiende afzet van kolen, verloopt het herstel
van de handel en infrastructuur aanvankelijk uiterst
moeizaam, voornamelijk door gebrek aan financiële
middelen. De handel met Duitsland is stilgevallen en veel geld
gaat vooralsnog naar de oorlog in Nederlands-Indië. De
belangen daar zijn blijkbaar meer waard dan snel herstel in
Nederland. Men is dus gedwongen te roeien met de riemen
die men heeft.
Creatief koperwerk
Van de achtergelaten spullen van de
Geallieerden maken de inwoners creatief
gebruik voor nieuwe toepassingen. De
tonnen aan koperen granaathulzen worden
omgevormd tot nuttige zaken, zoals vazen,
bedkruiken en asbakken. De Amerikanen
laten veel, al of niet defect, materieel
achter als zij verder optrekken Duitsland in.
Veel van dit materieel wordt gesloopt of
hergebruikt voor andere doeleinden tot
Afgedankt Amerikaans materieel 1946 ergens in Z-Limburg
vele jaren na de oorlog. Denk daarbij aan
vrachtauto’s, tankchassis, tractoren,
bulldozers, hijskranen en personenauto’s.
Veel van de militaire trucks rijden in de
jaren zestig nog steeds rond in de regio.
Eén van de hergebruikers is het
transportbedrijf Dabekausen uit Beek. De
eigenaar is erin geslaagd drie zware
legertrucks te kopen (Diamond TM 20). Dit
type wordt ook nog jarenlang in het
De drie Amerikaanse trucks van Fa. Dabekausen uit Beek
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Aanleg van de nieuwe landingsbaan in 1949, voor vliegveld
Beek m.b.v. een omgebouwde Sherman tankchassis

Nederlandse leger gebruikt voor het
transport van tanks. Ook diverse boeren
kunnen profiteren van Amerikaanse
techniek. Menig legertractor is terug te
vinden op hun landerijen.
Het automobielbedrijf van mijn vader in
Sittard maakt nog jarenlang gebruik van
een omgebouwde Amerikaanse GMC truck
als takelwagen.

“Hoed af voor George Marshall, maar jas uit om te werken”
Het tempo van herstel krijgt een grote steun in de rug na de introductie van het
Amerikaanse “Marshall Plan”, gedurende de periode 1948-1952. Dit plan verschaft
financiële en economische hulp om de opbouw te ondersteunen. Er treedt nu een
opwindende en uitdagende periode aan met een toenemende welvaart, die de basis
zal vormen voor de maatschappelijke ontwikkelingen in de vijftiger en zestiger jaren.
De jeugd staat dan klaar om de wereld te veranderen.
Het is moeilijk in te schatten, wat de betekenis van de hulp is geweest voor de regio
Beek. Wel zijn er een aantal aanwijzingen, waarbij de steun een rol heeft gespeeld:
De uitbreiding van de ENCI, de vervanging van de
binnenscheepvaart, de uitbreiding van het elektriciteit
netwerk, de uitbreiding van de Staatsmijnen met chemische
activiteiten, de aanleg van burgervliegveld Beek en import
van kunstmest voor de landbouw.
Het “Marshallplan” (of European Recovery Program) is een omvangrijk
materieel hulpplan op initiatief van de toenmalige Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken George C. Marshall. Dit Europese
economisch herstelprogramma is gericht op de wederopbouw van de
door de oorlog getroffen Europese landen, inclusief Duitsland. Een
belangrijke drijfveer voor deze hulp is het vormen van een sterke buffer
tegen de expansie van het communisme vanuit de Sovjet-Unie. De
betrekkingen met het Rusland van Stalin zijn in deze periode namelijk in
een rap tempo verslechterd. De hulp bestaat concreet uit geld, (Amerikaanse) goederen, grondstoffen
en levensmiddelen, deels in de vorm van leningen en de rest als schenking. Het totale pakket heeft
een waarde van $ 12.5 miljard ($ 148 miljard in waarde 2020). Ook Duitsland als voormalige vijand,
ontvangt hulp uit dit fonds. Nederland krijgt in totaal $ 1.1 miljard aan steun, het meeste als
schenking. Voor ons land is deze hulp met name van belang, omdat de hulp het economisch herstel
bevordert van Duitsland, als onze belangrijke handelspartner. De Nederlandse industriële
infrastructuur is relatief intact gebleven, maar het ontbreekt aan voldoende grondstoffen, die pas ter
beschikking komen tijdens de uitvoering van het Marshallplan. De hulp heeft er ook voor gezorgd, dat
meer effectieve samenwerking binnen Europa wordt gezocht. Misschien wel de belangrijkste bijdrage.
Na 1952 gaat de steun nog jaren door, maar alleen als bijdrage in de militaire opbouw, uiteraard met
Amerikaans materieel.
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“Churchills woorden wonnen de oorlog, die van Marshall wonnen de vrede”,
(Dirk Stikker, Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, 1948-1951)

Van militaire- naar burgerluchthaven
Op 1 augustus 1945 vindt de officiële overdracht plaats van het Amerikaanse
vliegveld aan de Nederlandse Overheid, die besluit het vliegveld open te houden
onder de naam “vliegveld Zuid-Limburg”. Dit op
nadrukkelijke wens van burgemeester van
Sonsbeeck. De eerste twee burgertoestellen
landen op 26 september 1946, uitgevoerd door
de “Regeerings-vliegdienst”. Deze Dienst is
bedoeld om ambtenaren en zakenmensen te
vervoeren van en naar Amsterdam, aangezien
Dakota toestel van KLM, vliegveld Zuid-Limburg, ‘46 vele wegen en spoorwegen nog beschadigd zijn.
In 1946 neemt de KLM de dienst over tot eind
1949. Voor 35 gulden kan men heen en weer
vliegen met een tussenstop in Eindhoven. De
dienst zakt echter snel weer in, omdat het
herstel van (spoor) wegen snel is verlopen. In
1950 wordt het terrein gerenoveerd met een
nieuwe, verlengde, baan en een primitief
systeem van baanverlichting met 85 oliepotten.
Aankomst/vertrekgebouw in 1958
Deze worden vóór elke landing uitgereden en
stuk voor stuk ontstoken! Vanaf 1950 wordt het
vliegterrein achtereenvolgens gebruikt door schapen,
de luchtmacht, een vliegschool, een zweef- vliegclub
en een aantal sportvliegers. Vanaf 1957 nemen de
commerciële (vakantie) vluchten substantieel toe,
wanneer de vlieghaven in een zelfstandige NV wordt
ondergebracht en het toerisme in opkomst is.
Verkoop van Amerikaanse startbanen,
Het oorspronkelijke materiaal van de startbaan wordt
Limburgsch Dagblad, 27 augustus 1949
in augustus 1949 bij opbod verkocht aan een firma uit
Maastricht, die er een bedrag van 115.00 gulden voor
moet neertellen. Zeker voor die tijd, een behoorlijke
som. Het meest geliefde materiaal zijn de vele ijzeren
Voorbeeld van een (schakelbare) “mat”
“matten”, die in de schaarste tijd van toen heel wat
geld waard zijn. Eén van de originele en voor die tijd revolutionaire “Pierced Steel
Plank” (geperforeerde stalen) platen valt te bekijken in het Beekse Eyewitness
museum. Je treft ze ook nog op diverse plekken in de velden aan als erfafscheiding.
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Een moeizaam begin
Zoals uit het bovenstaande blijkt, verloopt de start van de burgerluchthaven “Zuid-Limburg” nogal
moeizaam. Meteen na de oorlog nemen allerlei instanties en clubs bezit van het vliegveld. Nadat de
KLM en het leger de haven hebben verlaten, blijft het vliegveld vooralsnog een kleine regionale
faciliteit voor enkele particuliere initiatieven en sportvliegers. Men is naarstig op zoek naar
mogelijkheden om de kosten te dekken. Een belangrijke initiatiefnemer gedurende deze periode is de
broer van mijn vader, Hans Göttgens. Hij runt in en na de oorlog samen met mijn vader een
automobielbedrijf in Sittard, maar ontwikkelt een grote liefhebberij voor de vliegsport. Hij behaalt in
1946 op vliegveld Ypenburg zijn sportbrevet, kort daarna het commercieel vliegbewijs en in 1951, op
vliegveld Hilversum, het instructiebrevet. Met al deze “papiertjes” op zak begint hij vlieglessen te
geven. In 1948 koopt hij, samen met zeven vrienden, een eerste sporttoestel voor 15.000 gulden. Drie
jaar later neemt hij het toestel over voor zijn eigen lessen en richt de Vliegschool Aero Limburg op.
Zijn luchtvloot zou uitgroeien tot zeven toestellen, die hij inzet voor lessen, verhuur, rondvluchten,
luchtfotografie en -reclame. De activiteiten vinden aanvankelijk alleen in het weekend plaats, maar
later kan men ook gedurende werkdagen terecht. Zijn school voor het sportbrevet wordt officieel door
de Rijksluchtvaartdienst erkend en is daarmee de voorloper van het huidige Aviation Competence
Center op het vliegveld, ondergebracht bij het Vista College.
Mede door zijn initiatieven blijft de luchthaven in de aanvangsfase voldoende actief om in stand te
blijven, voordat de commerciële activiteiten een grote groei gaan vertonen.

Na de afrekening de verzoening
Naarmate na 1950 de economische banden met de vroegere vijand Duitsland steeds
hechter worden, worden langzamerhand ook de politieke en persoonlijke banden
weer aangehaald. Hoewel het persoonlijke leed niet verdwijnt, beseft men, dat men
verder moet. Duitsland gaat zich profileren als een schuldbewuste natie en een
belangrijke spil in de Europese samenwerking en veiligheid. Na 1995 wordt de
verstandhouding zelfs zeer goed, mede ingegeven door het feit, dat Nederland dan
begint te beseffen ook niet altijd onfeilbaar te zijn (geweest). De gemeente Beek sluit
zich bij de verzoenende trend aan en wordt in november 1967 lid van de Raad van
Europese Gemeenten. Hierbij zijn ook diverse
Duitse gemeenten aangesloten. Het doel is te
streven naar beter wederzijds begrip op
gemeentelijk niveau. In 1970 zet Beek een
volgende stap, door een partnerschap aan te
gaan met de Beierse stad Gündelfingen,
waarmee sindsdien regelmatig uitwisselingen
plaatsvinden. Tijdens de 4 mei herdenkingen in
Beek worden ook de Duitse soldaten, die
sneuvelden tijdens de bevrijding van Beek als
Getekende bevestiging m.b.t. het partnerschap
groep genoemd ten teken, dat ook bij hun
tussen Gündelfingen en Beek, 28 mei 1970
families ongekend leed heeft plaatsgevonden.
Na het “inpikken” van de Krim door de Russen in 2014 is er binnen de NATO een
uniek samenwerkingsverband ontstaan tussen Duitse en Nederlandse
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legeronderdelen. Deze samenwerking komt tot uiting in het volledig geïntegreerde
414de Tankbataljon. Eén van de compagnieën van dit bataljon is Nederlands met 20
tanks en staat onder leiding van een Duitse commandant, die op zijn beurt
rapporteert aan een Nederlandse brigade. Deze brigade is weer onderdeel van een
Duitse divisie. Ook vind er samenwerking plaats op militair-logistiek terrein. “We
kunnen onze collega’s toch niet de schuld geven van wat hun opa’s en oma’s hebben
gedaan”! Mooie voorbeelden van verzoening, maar ook van het inzicht, dat
samenwerking nodig is voor ons aller veiligheid.
Sentimenten van rivaliteit worden tegenwoordig vooral nog geuit als de nationale
voetbalteams het tegen elkaar opnemen!

8.4. Om nooit meer te vergeten
De compilatie van gebeurtenissen in de kleine gemeenschap van Beek gedurende de
Tweede Wereldoorlog, zoals opgetekend in deze kroniek, laat de waarde zien van de
opofferingen, die onze bevrijders zich hebben moeten getroosten. Zij hebben een
einde gemaakt aan heel wat ellende en verschaften de basis voor onze huidige
vrijheid en toegenomen welvaart. Dit kon slechts tegen een hoge menselijke en
materiële prijs worden bereikt. Naar schatting hebben 13.000 geallieerde soldaten
het leven verloren bij de bevrijding van Nederland, waarvan bijna 5.000 op Limburgse
bodem. Deze cijfers zijn exclusief het aantal gesneuvelden tijdens de luchtoorlog
boven Nederland gedurende 1940-1945 en de vele gewonden en getraumatiseerden.
Beek kent een diepgewortelde traditie van het herdenken van de overleden Beekse
burgers en militairen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Daarbij nemen ook de
gesneuvelde geallieerde soldaten een belangrijke plaats in. Veel onderzoek is
gestoken in het achterhalen van hun namen en achtergronden. Helaas zijn nog niet
alle namen bekend en de verdere zoektocht loopt nog.
In 1969 is een oorlogsmonument opgericht nabij de St.
Martinuskerk ter herinnering aan de 57 inwoners en
militairen met een band met Beek, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn overleden. Het monument
heet “de Onverzettelijke” en is ontworpen door de
bekende Beekse kunstenaar Arthur Spronken. Het
vervangt een ouder monument, dat al op 1 mei 1948
werd onthuld. Dit monument was ontworpen door
August en Cel Lemmens. Op 4 mei worden elk jaar de
namen van de overledenen genoemd, die op de keien
aan de voet zijn vermeld.
In 2017 is een vliegeniersmonument onthuld, naast de
“Oude Pastorie” aan de gelijknamige weg, voor de
Monument “de Onverzettelijke” ‘in Beek
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bemanning van de Amerikaanse
bommenwerper, die op 14 oktober 1943 in
Beek is neergestort op weg naar Schweinfurt in
Duitsland. Het monument is ontworpen door
architect Jerome Paumen uit Beek. Voor
verdere details verwijs ik graag naar mijn
kroniek “Gedonder in de Hemel”, mei 2019.
Veel monumenten en gedenkstenen zijn door
inwoners of scholieren geadopteerd en
opgenomen in het boekje: “Een wandeling door
Vliegeniersmonument in Beek
de oorlog”, verkrijgbaar bij de Stichting
Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek. Het vliegeniersmonument is ook opgenomen in
de “Liberation Route” van Normandië naar Berlijn.
Tijdens het schrijven van dit deel 3
van de kroniek ontving ik foto’s van
drie gebrandschilderde ramen ter
herinnering aan de Duitse inval op
10 mei 1940, het bombardement
van 5 oktober 1942 en de
bevrijding op 5 mei 1945. Deze
kunstwerken zijn gemaakt door
Fotografie: Hub Gielissen, Beek
M.A. Pieters in opdracht van de
toenmalige Beekse notaris Alphons Imkamp. De ramen bevinden zich in het
trappenhuis van zijn voormalige woning in Beek.
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UITEINDELIJK IS HET NIET ZO BELANGRIJK HOE LANG JE LEVEN IS, MAAR WAT JE
HEBT BEREIKT GEDURENDE DE TIJD, DIE JE OP AARDE IS GEGUND.
Generaal H.D.G. ‘Harry’ Crerar, Commandant van het 1ste Canadese Leger,
juli 1945, bij zijn vertrek uit Nederland terug naar Canada

“Laten we hen nooit vergeten”
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Epiloog, een verrassende reis door de oorlog
In mei 2020 werd ik benaderd om een stukje te schrijven over de Tweede
Wereldoorlog in Beek. Het verzoek kwam van de Amerikaanse nabestaanden van de
vliegeniers, die in Beek in 1943 zijn neergestort. Ik had hen al eerder, na diepgaand
onderzoek, uitvoerig op de hoogte gebracht van de ervaringen van hun vader, broers
of neef en het verhaal beschreven in de kroniek “Gedonder in de Hemel”. Men was
nu ook benieuwd naar wat het betekent om bezet te zijn door een vreemde
mogendheid. Ergo: waarvoor hadden hun “boys” gevochten? Uiteraard is men
bekend met het goede doel, maar als inwoner van een nooit bezette natie is het
moeilijk voor ze een beeld te vormen, wat een repressieve bezetting concreet
betekent in het dagelijks leven. Dat gold eigenlijk ook voor mijzelf, als “babyboomer”,
die de oorlog alleen maar kende uit de boeken en enkele sporadische verhalen van
mijn ouders. Alle reden dus om me te verdiepen in wat in mijn huidige woonplaats is
gebeurd. Mijn opzet was om een samenvatting op hoofdlijnen te maken uit
bestaande bronnen en er een bladzijde of twintig aan te besteden. Het zijn er 240
geworden in drie delen! Ik kon toen niet bevroeden, dat de toenmalige
gebeurtenissen in de regio Beek mij zo zouden meeslepen, mede geholpen door de
vele informatie die redelijk toegankelijk beschikbaar bleek. Hoe meer ik mij in de
materie verdiepte, hoe meer zaken aan het licht kwamen en ik rolde van het ene
onderzoek in het andere. Dit bleek de perfecte “bezigheidstherapie” te zijn in een
situatie, waarin wij allen in een tijdelijke “lockdown” zaten wegens het wereldwijde
coronavirus. Hoe toepasselijk bij de inhoud van deze kroniek!
Met dit laatste deel komt een einde aan de voor mij onvergetelijke reis door de tijd,
waarin ik gepoogd heb om de diverse bronnen tot één samenhangend verhaal te
smeden en enkele nieuwe inzichten toe te voegen. Ik ben met name verrast hoe een
kleine gemeenschap in de greep was van oorlogs- en bezettingsgeweld en ook welke
centrale positie de regio Beek innam in de maanden van militaire turbulentie na de
bevrijding. Ik hoop, dat de lezer ook veel plezier heeft beleefd aan deze kroniek.
De betekenis van “geketend zijn” is me nu wel duidelijk geworden. Des te meer
respect heb ik opgedaan voor allen, die de bezetter op de een of andere manier
hebben “getart” tegen een groot eigen risico. Het roept bij mij de prangende vraag
op: “wat zou jij hebben gedaan in de oorlog”?
Ik hoop, dat dit besef ook bij de (jeugdige) lezer zonder oorlogskennis is gegroeid na
het lezen van de drie delen uit deze kroniek “Kruispunt van gebeurtenissen in WO2Een dorp in de problemen”.
Laten we eens te meer beseffen, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
R.H.M. Göttgens, juni 2021
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Verklaring van Duitse en Engelse begrippen in deel 3
(Bron: Wikipedia)

After Battle (Action) Report
Retrospectieve analyse van een missie of gevecht. Deze verslagen werden meestal op
maandbasis gemaakt door de operationele commandant. De analyse bevat gedetailleerde
beschrijvingen van hoe een opgedragen doel al of niet werd bereikt, waarbij veel aandacht
werd besteed aan de toegebrachte verliezen bij de vijand en de eigen verliezen. Soms bevat
het verslag ook aanbevelingen voor verbetering. De verslagen, die gebruikt zijn in dit deel 3
zijn veelal geschreven door de compagnie- of bataljonscommandant.

Allied High Commission
Of: Geallieerde Controle Raad: Het militaire bestuursorgaan in de geallieerde bezettingszone
in Duitsland na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De leden van deze Raad waren: de
V.S., Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en Frankrijk.

Arbeitseinsatz
De aanvankelijk vrijwillige, maar later wettelijk verplichte inschakeling in de NaziDuitse oorlogseconomie van jonge mannen uit bezette gebieden om de arbeidskracht van
Duitse mannen te vervangen, die als soldaten dienstdeden.

Armored Regiment of Armored Division
Volledig gemotoriseerde legereenheid, uitgerust met diverse types pantserwagens, zoals
tanks en gepantserde personenvoertuigen.

(Engineering) Aviation Battalion
Legereenheid (Bataljon) van specialisten, die vliegvelden aanleggen, repareren, camoufleren
en eventueel verdedigen.

Baileybrug
Een brug (genoemd naar de ontwerper, de Brit Donald Bailey) bestaande uit standaard
segmenten, rustend op drijvende pontons en die daardoor snel opgebouwd kan worden. De
techniek wordt vooral gebruikt in het leger, die snel met zwaar materieel een rivier moet
kunnen oversteken, als alle vaste bruggen zijn vernietigd. De maximale overspanning kon
wel tot 1.000 meter bedragen. Een bekende Baileybrug in Nederland was de brug bij Gennep
over de Maas, die nog tot 1955 gebruikt is door civiel verkeer.

Bazooka
Amerikaanse antitankwapen (draagbare raketwerper), gebruikt door de infanterie

Befehlshaber der Ordnungspolizei
Bevelhebber van de Duitse lokale politie-eenheden, die de dagelijkse politietaken moesten
uitvoeren. Zij droegen groene uniformen en werden daarom ook wel de Grüne Polizei of
Grüpo genoemd.

Combat Command
Een taak-specifieke eenheid, die bestond uit diverse verschillende militaire eenheden uit
andere legereenheden, afhankelijk van de missie, die was toegewezen. De samenstelling kon
dus regelmatig wijzigen. Een Combad Command had de omvang van een brigade of
regiment.
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Gestapo (Geheime Staatspolizei)
Zeer gevreesde geheime politieke staatspolitie, belast met de opsporing en vervolging van
“staatsvijanden” in Duitsland en de bezette gebieden.

GI
Algemene bijnaam voor de Amerikaanse militair te velde. (Afkorting van: Government Issue
oftewel: “Rijkseigendom”).

Halftrack
Gepantserd voertuig met aan de voorkant luchtbanden en aan de achterkant voorzien van
rupsbanden. Het voertuig werd gebruikt voor vervoer van infanteriesoldaten of gewonden,
als trekker van zware mortieren en als platform voor luchtafweergeschut of kanon

(Nationalsozialistische) Kraftfahrkorps
Een paramilitaire organisatie van de Duitse NSDAP, die tijdens de oorlog als
bevoorradingsorganisatie dient aan verschillende fronten.

Landstorm
Vrijwilligersleger van gewapende burgers ter ondersteuning van het reguliere (Duitse) leger.

Luftwaffe
De Duitse luchtmacht onder bevel van Herman Göring. Dit was een zelfstandig onderdeel
van het Duitse leger.

Panzerfaust
Duits antitankwapen (raketwerper), voor éénmalig gebruik

Panzerschreck
Duits antitankwapen, draagbare raketwerper, vergelijkbaar met de Amerikaanse “bazooka”.

Shellshock
Oorlogsneuroze, psychiatrisch syndroom bij militairen, veroorzaakt door langdurige
aanwezigheid aan het front. Veelal ontstaan na langdurige artilleriebeschietingen of
bombardementen.

Sicherheitspolizei
Duitse politieke recherche en politie

Sonderbauprogram Valkenburg-Maastricht
Lokale speciale bouwprojecten ten dienste van het Duitse leger. Deze projecten werden
uitgevoerd door een speciale bouweenheid, “Organisation Todt” genoemd, die bemand was
met specialisten voor speciale bouwwerken.

Tankdozer
Een aangepaste Amerikaanse tank, gecombineerd met een schuif als bij een bulldozer.
Hiermee konden obstakels op de weg worden weggeschoven

Tommy’s
Algemene bijnaam voor de Britse militairen, vernoemd naar de Britse soldaat Thomas Atkins,
die sneuvelde in de slag van Boxtel in 1794

US War Information Office
Een Amerikaanse overheidsinstantie gedurende de Tweede Wereldoorlog, die optrad als
communicatieschakel tussen de militairen aan het front en de burgerlijke gemeenschappen.
Deze instantie verzorgde bijvoorbeeld: radio-uitzendingen, kranten, posters, foto’s en films,
propagandacampagnes.
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VE-Day
Dag van de Victorie in Europe. Officiële capitulatie van alle Duitse legers in Europa op 8 mei
1945.

Verliezen
In veel gevechtsverslagen wordt gesproken over het aantal “verliezen”. Meestal wordt
hierbij gedacht aan het aantal gesneuvelden, maar dat is niet correct. Het woord “verliezen”
houdt niet alleen het aantal doden in, maar ook het aantal gewonden, vermisten en
krijgsgevangenen. In feite gaat het om iedereen, die niet meer geschikt is om te vechten en
uit de strijd moet worden genomen.

Waffen-SS
Een paramilitaire organisatie en later ook een volwaardig elite-eenheid van het Duitse leger.
De organisatie was de militaire tak van de SS (de persoonlijke lijfwacht van Hitler). Zij kreeg
in 1940 de naam “Waffen-SS”. Als onderdeel van de SS stond de Waffen-SS onder de formele
leiding van Heinrich Himmler en niet van de Duitse legergeneraals. Zij had haar eigen
symbolen, rangen en uniformen.

Wehrmacht
Het reguliere Duitse leger gedurende de periode 1935-1945.

Yanks
Algemene bijnaam in Europa voor de Amerikanen. Afkorting van Yankee (Jan-Kees)

Yeomantry Regiment
Reserve regiment, dat uit vrijwilligers bestaat. Van oorsprong landarbeiders en bewoners
van een grootgrondbezitter (typisch Engels uit het feodale tijdperk)
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