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Inleiding 

 
De betekenis van “geketend” zijn 

N.a.v. de 75ste verjaardag van de bevrijding van Beek in september 2019, ben ik me 

meer gaan verdiepen in wat een kleine gemeenschap als Beek heeft moeten 

doorstaan onder het Duitse juk. Ik besef, dat ik als “baby boomer” nooit een 

bezetting heb hoeven mee te maken en mij de ellende bespaard is gebleven. Dit geldt 

eigenlijk voor mijn hele naoorlogse generatie. Ik hoop, dat deze kroniek een beeld 

geeft van wat het betekent om beperkt te zijn in de dagelijkse vrijheid. 

Terwijl ik deze kroniek schrijf moet ik denken aan het huidige wereldwijde Covid-19 

pandemie, die de wereld in haar greep houdt. Vele maatregelen zijn getroffen, die 

ons dagelijks routine, vrijheid van bewegen en sociale contacten drastisch beperken. 

Ik zie vele overeenkomsten met de situatie gedurende de tweede wereldoorlog. Als 

dit virus al iets goeds kan brengen, laat het dan een hernieuwd en krachtiger besef 

zijn van wat het betekent geketend en beperkt te zijn in onze vrijheid en dat deze 

vrijheid niet vanzelfsprekend is. 
 

Beek: Een klein dorp met grote gebeurtenissen 

De kroniek is opgesplitst in drie delen onder het hoofd: “de Buren”. Elk deel 

behandelt een indringende fase van de lokale invloed van de Tweede Wereldoorlog: 

Deel 1: Ongenode buren - De Duitse inval op 10 mei 1940 

Deel 2: De buren blijven - De bezetting van 10 mei 1940 tot 17 september 1944 

Deel 3: De buren ons huis uit - De bevrijding op 17 en 18 september 1944 en de 

naoorlogse perikelen 

 

Er is al veel over Beek gedurende de oorlogstijd geschreven. Ik verwijs hierbij graag 

naar de boeken en artikelen van de Beekenaren Paul Mennens en Herman van Rens. 

Zij hebben rijkelijk kunnen putten uit eigen onderzoek en de dagboeken van en 

interviews met getuigen. Ik verwijs ook graag naar het boek over de Beekse 

burgemeester Joop van Sonsbeeck, geschreven door zijn zoon Joost.  

 

Focus op militaire aspecten 

Ik heb mij in dit eerste deel vooral gericht op de lokale militaire activiteiten aan het 

begin van de oorlog. Ik ben daarbij ingegaan op meer details van de strijd in 

commandosector Beek, dat verdedigd werd door het 1ste Bataljon van het 37ste 

Regiment Infanterie, onder leiding van major Lamberti. De (militaire) gebeurtenissen 

zijn geplaatst tegen de achtergrond van de nationale en internationale context van 

dat moment. Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van diverse Beekse 

getuigenverslagen, bestaande publicaties, gemeentelijke archieven, krantenverslagen 

en gevechtsrapporten van het Bataljon, dat rond Beek actief was. Gepoogd is, daar 

één verhaallijn van te maken. Ik verwijs hierbij naar de lijst van gebruikte bronnen. 
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Dit eerste deel van de kroniek is bovendien “verrijkt” met vele originele en vaak in 

het geheim genomen foto’s van inwoners en anderen. Ik kon ook de hand leggen op 

originele Duitse leger foto’s, genomen tijdens de invasie van de omgeving van Beek in 

de meidagen van 1940.  

De omgeving van Beek was op de 10e mei 1940 het toneel van een aantal gevechten 

en was de weken erna gesitueerd midden in de aanvoer van Duitse troepen. Die 

moesten veelal tijdelijk in de regio bivakkeren, voordat men het Julianakanaal en de 

Maas kon oversteken. Beek, een typisch “kruispunt van gebeurtenissen”.  

 

Ik draag dit eerste deel: “Ongenode buren” op aan de militairen van het 

bovengenoemde 1ste Bataljon van het 37ste Regiment Infanterie, die met uiterst 

beperkte middelen de regio van Beek hebben moeten verdedigen en dit soms met 

hun leven hebben moeten bekopen. Ik denk daarbij ook aan de militairen van andere 

eenheden, die een bepaalde band hadden met Beek en gesneuveld of overleden zijn 

tijdens de mobilisatie of in de meidagen van 1940.  

Dit zijn: Kapitein Petrus Braun, Sergeant Jozef Wijers, Soldaat Jelle Nijhout, Huzaar 

Victor Debets, Soldaat Johannes Liefrink en Huzaar Harrie Huntjens. 

Voor hun gedetailleerde verhalen verwijs ik graag naar de website van de Stichting 

Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek.  

 

 

R.H.M. Göttgens 

Beek, december 2020 
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1.  Context 

 

Om de turbulente meidagen van 1940 beter te kunnen plaatsen, volgt hieronder een 

korte beschouwing over de algemene politieke en militaire situatie in West-Europa en 

de verdedigingsstrategie in Nederland, zoals die golden vóór de Duitse inval op 10 

mei 1940.  

 

1.1. De geopolitieke situatie in Europa na de Eerste Wereldoorlog 
 

Verdrag van Versailles 

Duitsland heeft de eerste wereldoorlog verloren en de 

overwinnaars Groot-Brittannië en Frankrijk leggen haar 

in 1919 strenge voorwaarden op in het Vredesverdrag 

van Versailles. Het is voor Duitsland “slikken of stikken” 

en het heeft geen enkele inbreng gehad bij de 

totstandkoming van het verdrag. De “getekende vrede” 

wordt vooral gevoed door wraakgedachten en niet door 

een gewenste opbouw van Europa. Duitsland en 

Duitsland alleen wordt verantwoordelijk gehouden voor 

de ellende van de oorlog, de z.g. “Alleinschuld”. Het 

verliest al haar koloniën en raakt veel gebieden op het 

continent weer kwijt. Er worden hoge herstelbetalingen 

opgelegd en delen van Duitsland worden een tijd lang 

bezet als “garantie” voor de herstelbetalingen. Bovendien mag Duitsland geen 

onderdeel zijn van de Volkerenbond. Leger en vloot mogen maar een beperkte 

omvang hebben. De Geallieerden zijn erop gebrand, dat Duitsland niet weer 

offensieve daden zal vertonen en het wordt daartoe volledig geïsoleerd. 
 

De “Alleingang” van Duitsland 

Tijdens de laatste fase van de oorlog voltrekt zich een politieke revolutie in Duitsland, 

waarbij de Keizer wordt afgezet ten gunste van een democratisch gekozen kanselier 

en president. De “Weimar Republiek” is geboren. Duitsland heeft dan echter nog 

weinig ervaring met democratisch gekozen instituten en de interne politieke onrust 

blijft voortduren, mede aangewakkerd door diverse politieke partijen. De zittende 

politici zijn niet in staat een zekere balans te creëren. Daarbij komt nog, dat de 

economische situatie in Europa, maar met name in Duitsland verslechtert. Het land 

kent een torenhoge inflatie en moet veel (internationale) schulden aflossen. Hierdoor 

is er veel armoede, dat nog eens versterkt wordt door de internationale financiële 

crisis na de beurskrach van 1929. Dit blijkt een perfecte voedingsbodem voor de 

opkomst van het Nationaal Socialisme, waarin Hitler zich nadrukkelijk manifesteert. 

    Het 440 artikelen bevattende     
    Verdrag van Versailles, juni 1919 
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Hij speelt handig in op heersende gevoelens m.b.t. het opgelegde en oneerlijk 

Verdrag van Versailles.  

Duitsland begint na de politieke overwinning van Hitler in 1933 stap voor stap aan de 

opbouw van het eigen nationale bewustzijn en zelfvertrouwen. Door de alom 

gevoelde economische problemen, werkeloosheid en oorlogsmoeheid verslapt op 

den duur de aandacht van de Geallieerden voor hun eigen leger en dat van Duitsland, 

dat zich ondertussen industrieel en militair begint te 

versterken. Hitler slaagt erin om de werkeloosheid in zijn 

land fors terug te dringen en speelt steeds meer in op de 

behoefte aan “Lebensraum” en de eliminatie van het 

Jodendom, dat hij de schuld geeft van de Duitse misère. Hij 

weet diverse Duitstalige gebieden zonder strijd bij het Rijk te 

voegen met de, bij elke annexatie steeds hernieuwde, 

belofte, dat hij verder geen verdere aspiraties heeft. De 

grote mogendheden zijn te weinig assertief om effectief 

tegenspel te bieden. Daardoor neemt het Duitse nationale 

zelfbewustzijn toe. Tot ieders verrassing sluit Hitler in 

augustus 1939 een pact met Stalin, waardoor de eerste stap 

naar “Lebensraum” genomen kan worden: de verovering van Polen (“Fall Weiss”). De 

eerste fase van zijn alomvattend plan voor Europese heerschappij komt tot 

uitvoering. De Geallieerden beginnen ondertussen eindelijk te ontwaken en voeren 

ook hun militaire uitgaven drastisch op. Nederland blijft echter vasthouden aan haar 

neutraliteitspolitiek. Te laat, zoals spoedig zal blijken. 

 

1.2. Voorbereidingen voor “Fall Gelb”  
 

De wraakgevoelens van de Duitsers over het vernederende Verdrag van Versailles 

blijkt een ideaal excuus voor Hitler om het leger weer op te bouwen en voor eens en 

voor altijd af te rekenen met de Geallieerden. Frankrijk zal bij de plannen een 

centrale positie innemen. Dit land heeft de meest harde houding ingenomen bij de 

opstelling van het verdrag. Daar waar de Britten en ook de VS op onderdelen milder 

zijn, blokkeert Frankrijk elke vorm van toegeeflijkheid, eist de meest drastische 

compensaties op en laat bovendien niet na de Duitsers voortdurend te vernederen. 

Hitler en de generale staf zijn daarom al vroeg begonnen met het ontwikkelen van 

plannen om het westen van Europa te veroveren. In 1934 speelt in Hitlers hoofd al 

zijn interesse voor “het westen”. In een zeer geheim memorandum vraagt de 

Luftwaffe op 25 augustus 1938 naar de mening van de Wehrmacht over een 

eventuele aanval op Nederland en België. In dat memorandum wordt het belang van 

de Lage Landen nader vastgesteld. Het doel is aanvankelijk nog niet de volledige 

nederlaag van Frankrijk, maar het buiten gevecht stellen van zoveel mogelijk Franse 

    Hitler, kanselier en legerchef 
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troepen, om daardoor een goede onderhandelingspositie te verwerven (De 

rechtstreekse aanval op heel Frankrijk is oorspronkelijk pas in 1942 voorzien). Hitler 

denkt, dat zo’n aanval al in oktober 1939 van start zal kunnen gaan, zonder veel 

plannen, maar dat bleek niet het geval. De campagne tegen Polen heeft namelijk veel 

materiaalverlies opgeleverd en de munitievoorraad is nagenoeg uitgeput. Slechts een 

derde van het aantal divisies kan aangevuld worden tot volledige oorlogssterkte. Het 

zal drie maanden duren om die weer te completeren. De onmiddellijke aanval in 

oktober wordt daarom uitgesteld. Door dit uitstel kan de generale staf gedetailleerde 

plannen gaan uitwerken. Hitler geeft daartoe op 9 oktober 1939 Führerweisung nr. 6 

für die Kriegsführung uit, de verovering van de Lage Landen (“Fall Gelb”). Hij wil nu 

eind november al aanvallen. Deze datum zal echter nog 14 keer uitgesteld worden tot 

mei 1940, mede door de verwachte slechte weersomstandigheden in de Ardennen 

tijdens de herfst- en winterperiode. Een te vroege start zal een doorstoot naar het 

noorden van Frankrijk zwaar bemoeilijken. Er worden in de periode oktober 1939 - 

februari 1940 vier scenario’s voor de aanval 

uitgewerkt (Aufmarschanweisungen), 

voordat de uiteindelijke versie wordt 

goedgekeurd en Hitler persoonlijk enkele 

wijzigingen in de plannen heeft 

aangebracht. De uitkomst van “Fall Gelb” 

zal bepalen of en hoe Frankrijk verder 

aangevallen zal worden (“Fall Rot”). Dit is 

dus in februari 1940 nog niet bekend. De 

speerpunten van de aanval naar Frankrijk 

zullen verlopen via Zuid-Nederland en de 

Belgische en Luxemburgse Ardennen. De 

rest van Nederland zal veroverd moeten 

worden om de noordelijke flank van de opmars te beschermen tegen eventuele 

Engelse versterkingen en een doorstoot van de interventiemacht naar het 

Ruhrgebied. Bovendien zullen de zee- en luchthavens ingenomen moeten worden 

voor een mogelijke latere aanval op datzelfde Engeland.  
Daarbij heeft Duitsland nog andere redenen om de Nederlandse neutraliteit te schenden. Men wil 

Nederland actief betrekken bij de oorlogsvoering door het leveren van arbeidskrachten voor de 

oorlogsindustrie en soldaten voor de latere veldtocht tegen Rusland. Bovendien kan men de zeevloot 

goed gebruiken. Ook hoopt men Nederland als “broedervolk” te winnen voor het Nationaal Socialisme 

De tijd tussen februari en mei 1940 is nodig om de divisies in gevechtsposities te 

brengen en goede startcondities af te wachten. Een zeer grote macht maakt zich 

klaar voor de invasie: 136 divisies en ondersteuningseenheden met 2.5 miljoen man, 

4.000 pantserwagens en 2.400 tanks, 2.500 vliegtuigen en 7.500 stuks artillerie. 

Hiervan zullen 27 divisies door Nederland trekken, waarvan 5 door het zuiden van 

Limburg (ten zuiden van Sittard). 

                     De uiteindelijke versie van “Fall Gelb” 
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1.3. “Fort” Nederland - “Ga rustig slapen, wij waken over u” (Colijn, 1936) 
 

Pas na 1934, als Duitsland schokkende wetswijzigingen doorvoert, ontstaat enig besef 

bij een aantal Nederlandse politici, dat Duitsland expansiegedachten gaat 

ontwikkelen. Men blijft er echter (te) lang vanuit gaan, dat Duitsland alleen oog heeft 

voor Frankrijk en Engeland en dat beide landen Nederland wel te hulp zullen schieten 

bij een aanval uit het oosten. 

Na de Duitse invasie in Polen, in September 

1939, heerst een “gewapende vrede” in West-

Europa tot begin mei 1940, de z.g. “phony war”, 

een spannende en onzekere periode met geen 

grote vijandelijkheden. In deze tijd verstevigt 

het Nederlandse leger haar defensie.  

De nationale verdedigingsstrategie is dan 

gebaseerd op een statische oorlogsvoering met 

bunkers en loopgraven, waarbij de focus wordt 

gelegd op het dichts bevolkte en economisch 

meest belangrijke deel van Nederland (het 

midden en het westen). Het Nederlandse leger 

vertrouwt volledig op de vele waterwegen en 

de 19e -eeuwse fortificaties in het hart van het 

land. Indien noodzakelijk, kunnen de dijken 

doorgestoken worden om het land onder water 

te zetten en de opmars van de vijand tegen te 

houden. De legeronderdelen in de rest van het 

land worden voornamelijk geacht om de 

opmars van de vijand zo lang mogelijk te 

vertragen. Daarom zijn er aan de vooravond 

van de Duitse invasie slechts een beperkt aantal 

troepen beschikbaar in Zuid-Limburg. 

Bovendien zullen de beschikbare eenheden 

vooral ingezet worden om de grensrivier de 

Maas en de hoofdstad Maastricht te 

beschermen. Andere steden en dorpen in Zuid-

Limburg zullen niet of nauwelijks verdedigd 

worden. Een kwestie van prioriteit van de 

armoede! 
 

        Gebieden, die onder water gezet konden             
        worden om het economisch en bestuurlijk                 
        hart van Nederland te beschermen  

  De Nederlandse verdedigingslinies, begin mei ‘40 
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Nederland wil een politiek van neutraliteit handhaven, zoals het succesvol deed 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na deze oorlog blijft er een aanzienlijke pacifistische 

stemming heersen, zoals de beweging van het “gebroken geweertje”. Het nationale 

defensiebudget wordt jaar na jaar gekortwiekt, 

om sociale- en werkgelegenheidsprogramma’s 

te kunnen financieren. Mede daarom is het 

nationale leger van 400.000 man slecht 

voorbereid. Slechts 280.000 man kunnen 

uiteindelijk feitelijk worden ingezet. Veel van de 

beschikbare wapens dateren nog uit de eerste 

wereldoorlog en er is gebrek aan granaten, 

munitie en moderne middelen van transport en 

communicatie. Veel officieren hebben letterlijk 

geen enkele ervaring met oorlogsvoering en zijn 

veelal geselecteerd op basis van afkomst en niet 

gebaseerd op kennis en kunde. Er wordt weinig 

geïnvesteerd in training en oefening. Voor 

gecombineerde manoeuvres met artillerie, 

cavalerie en infanterie wordt al helemaal geen 

tijd en capaciteit ingeruimd, laat staan samen 

met de (bescheiden) luchtmacht. 

 

1.4. “Alleen tegen de muur” 
 

De ezel stoot zich niet nogmaals 

Nederland gaat er dan wel van uit, dat het de neutraliteit kan handhaven, het Duitse 

legercommando is er echter van overtuigd, dat het Britse Expeditionaire Leger 

desondanks de zuidelijke provincies van Nederland zal bezetten om de rechterflank 

van de Duitse opmars naar Frankrijk aan te vallen. Bovendien heeft het Duitse leger 

ervaring met de sterke Belgische weerstand gedurende de eerste wereldoorlog. Deze 

weerstand kon toen worden opgebouwd omdat de Duitse legers om Zuid-Limburg 

heen trokken. Hierdoor werd de opmars aanzienlijk vertraagd en eindigde de oorlog 

in een meerjarig loopgravengevecht. Men wil deze strategische fout niet nog eens 

maken. Bovendien zijn de Nederlandse havens en vliegvelden nodig voor een 

eventuele invasie van Engeland. Om deze redenen besluit het Duitse opperbevel om 

de Nederlandse neutraliteit te schenden. De Duitsers weten, dat het Nederlandse 

leger zwak is. Men gaat ervan uit, dat het land in één of twee dagen kan worden 

veroverd zonder al te veel verliezen. Door deze visie wordt de provincie Limburg met 

haar grensrivier de Maas een strategisch belangrijk doel voor de Duitse opmars. 

 

             Een sterk pacifistisch sentiment 
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Ken uw talen! 

Door haar neutraliteitspolitiek heeft Nederland niet geïnvesteerd in strategische 

allianties met het leger van het naburige land België noch met Frankrijk of Groot-

Brittannië. Angst voor een Duitse negatieve reactie speelt hierbij een rol. Er bestaat 

alleen een vage overeenkomst, dat de Engelsen te hulp zullen schieten, indien nodig. 

Deze intentie komt maar zeer beperkt tot uitvoering door de snelle opmars van de 

Duitsers. Het is daarom te laat om tot een last-minute effectieve strategie en 

samenwerking te komen. Pogingen om dit alsnog te doen vóór en tijdens de Duitse 

invasie falen jammerlijk door halfslachtige toezeggingen over en weer. Bovendien 

blokkeren gebrek aan gemeenschappelijke training, wantrouwen en communicatie- 

problemen (m.n. Frans-Nederlandse talen) een effectieve en snelle samenwerking na 

het begin van de invasie.  

Dus het Nederlandse leger moet het gevecht (nagenoeg) alleen aangaan, 

uitgezonderd in Brabant en Zeeland. Hier wordt nog lang stand gehouden met behulp 

van enkele Engelse en Franse eenheden. Daarom zullen er geen geallieerde 

eenheden gelegerd zijn in Zuid-Limburg bij het begin van de Duitse aanval, behalve 

een aantal verkenningsvliegtuigen en jagers in de lucht. 

 

1.5. Het militaire denken na de eerste wereldoorlog 

 

Een aspect, dat in deze context niet onbesproken mag blijven, is de wijze van 

oorlogsvoering in de eerste wereldoorlog en met name de invloed daarvan op de 

ontwikkeling van het militaire denken gedurende het interbellum. 

Als iets duidelijk is geworden na 1918, is het wel het feit, dat oorlogsvoering een 

“totaliteit” is geworden. Politiek, economie, wetenschap, technologie en moreel van 

de bevolking vormen in samenhang de complexe basis voor een succesvolle oorlog. 

Ambities op nationale schaal, gevoed door de politiek, grootschalige industriële 

productie en technologische innovaties zijn absolute voorwaarden voor succes 

geworden. De introductie van vliegtuigen, onderzeeboten, tanks en geavanceerde 

artillerie hebben het strategisch denken volledig op zijn kop gezet. De zekerstelling 

van kennis (wetenschap) en de aanvoer van de noodzakelijke grondstoffen zijn 

daarbij onontbeerlijk evenals voldoende menscapaciteit. Zijn deze onvoldoende 

beschikbaar, dan zijn bondgenootschappen noodzakelijk samen met snelheid van 

bewegen en tactisch vernuft. Inzicht, doortastendheid, vasthoudendheid en durf 

worden de nieuwe normen voor de commandanten. 

Daarnaast zijn er drie andere fundamentele veranderingen, die hun intrede hebben 

gedaan: 1. De belangrijke rol van de publieke opinie m.b.t. de oorlogsvoering; 2. De 

noodzaak voor het optreden van de verschillende legereenheden in samenhang en 3. 

De noodzakelijke aandacht voor de relatie tussen officieren en manschappen; de 

verhouding tussen respect en gezag. 
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In Nederland is de legerleiding zich wel bewust van deze ontwikkelingen. Hoe e.e.a. 

gerelateerd moet worden aan de neutraliteits- en budgetpolitiek is echter een geheel 

ander verhaal. De discussie beweegt zich tussen de vraag of Nederland een sterk 

leger moet hebben om het respect van neutraliteit af te dwingen. Of dat men de 

neutraliteit moet laten varen door het aangaan van bondgenootschappen, in de 

wetenschap, dat een klein land als Nederland zich een moderne en kostbare 

oorlogsvoering niet kan permitteren. In de praktijk blijft de discussie voortduren tot 

de inval. 
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2. De mobilisatie - opmaat naar een ramp 
 

Putten graven! 

Eind augustus 1939 wordt in Nederland de algehele 

mobilisatie afgekondigd, kort nadat Duitsland en 

Rusland hun wederzijdse niet-aanvalspact hadden 

ondertekend en kort voordat Duitsland Polen zal 

binnenvallen. Meer dan 350 jonge mannen van de 

lichtingen 1924 t/m 1938 (Leeftijd tussen 19 en 33 

jaar) uit Beek en Spaubeek worden opgeroepen voor 

militaire dienst.  Zij moeten hun huis, familie en werk 

verlaten, niet wetend wat de toekomst brengen zal. 

Zij worden redelijk ver van hun woonplaats gelegerd 

en voorlopig ingezet om defensieve stellingen te 

graven op diverse locaties in het land. Zo is mijn oom 

uit Vaals aanvankelijk gelegerd in Grave en moet hij 

stellingen graven nabij Druten aan de Waal. Geen 

enkele Beekse soldaat wordt ingezet om zijn eigen 

woonplaats te verdedigen. 
 

Beek, garnizoensstad 

Begin oktober 1939 wordt Beek getransformeerd tot 

garnizoenslocatie, die onderdak biedt aan het 1ste Bataljon 

van het 37ste Regiment Infanterie. Dit bataljon o.l.v. 

majoor J. Hendriksz is nog in opbouw en bestaat 

aanvankelijk uit 200 man en zal volgens plan moeten 

uitgroeien tot 800 man. Het bataljon moet bij een Duitse 

inval de omgeving van Beek in het vak Itteren-Urmond 

vanaf het Julianakanaal tot aan de Duitse grens 

verdedigen. Het hoofdkwartier wordt in Beek gevestigd. 

Samen met de verzorgingstroepen van het 1ste Bataljon 

worden v.a. 13 oktober 140 soldaten gehuisvest in de grotere gebouwen, scholen en 

boerderijen in en rond Beek en de officieren bij particulieren thuis. In het 

patronaatsgebouw wordt een soldatenkantine ingericht. De commandant van de 6e 

Reserve Grenswacht Compagnie, de reservekapitein Braun is met echtgenote op een 

privéadres aan de Maastrichterlaan ingekwartierd, naast de woning van de 

burgemeester. Zijn eenheid moet de Rijksweg van Maastricht naar Sittard bewaken 

en verdedigen. Tijdens zijn verblijf zal hij de lokale Sociëteit Beeker Vriendenkring 

frequent bezoeken.  

  Afkondiging van de algemene mobilisatie    
  van het Nederlandse leger en de marine      
  op 29 augustus 1939. 

Helmembleem Ned. Landmacht 1940 
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Ondertussen is Zuid-Limburg onder militair gezag geplaatst o.l.v. de Luitenant-Kolonel 

A. Govers, die samen met de burgemeesters het bestuur vormt. Vanaf november 

1939 wordt de staat van beleg afgekondigd in de Westelijke Mijnstreek. Hierdoor 

verkrijgt het militaire gezag buitengewone bevoegdheden, hetgeen voor de nodige 

onrust zorgt bij de bevolking. De angst voor infiltraties en het wantrouwen jegens de 

Rijksduitsers, die in de regio wonen, nemen toe. Allerlei wilde geruchten over 

vermeende spionage en vijandige acties doen de ronde, waardoor de spanning en 

irritaties alleen maar toenemen. De publieke viering van het carnaval in 1940 wordt 

geannuleerd uit angst voor verstoring van de openbare orde.  

Bij al deze onrust is de belangrijkste job voor de bevelvoerende bataljons- 

commandant het voorbereiden van barricades en bouwen van bunkers en stellingen 

in de omgeving en voor de rest…………... rustig afwachten.  
 

De burgerij helpt mee 

Werkeloze mannen uit de omgeving worden in de periode september-oktober 1939 

gerekruteerd om mee te helpen met de aanleg van militaire objecten en meteen na 

de mobilisatie moeten alle 150 Beekse paarden en 95 automobielen geregistreerd 

worden. Uiteindelijk zullen slechts 16 paarden en twee voertuigen ook feitelijk 

worden gevorderd door het leger tegen een vergoeding. Voor het, in januari 1940, 

gevorderde 4.000 kg hooi en stro wordt 182 gulden betaald.  
In deze tijd is het aantal voertuigen nog vrij beperkt in het kleine dorp. Eén en twintig voertuigen 

worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, zoals transport, bezorging, politie en medische diensten. 

Deze voertuigen worden beschouwd als “essentieel” voor de lokale diensten en worden daarom niet 

gevorderd. 

Bij het toekennen van de 

vergoeding wordt nagegaan 

of het paard of auto ook wel 

eigendom is van de 

betreffende persoon. Zo 

wordt bij de vergoeding 

voor de Opel van de heer 

Wacker te Beek bij garage 

Göttgens in Sittard 

nagegaan of de auto wel is 

afbetaald.  

Ook wordt privé grond 

geclaimd voor het bouwen 

van de stellingen.  

Particuliere vuurwapens en munitie moeten worden geregistreerd. In de kleine 

gemeenschap Spaubeek zijn dat 46 geweren en buksen en 23 revolvers! 
 

Overzicht van uitbetaalde bedragen   
voor de gevorderde Beekse paarden       
en voertuigen door het Ned. leger 

         Controle op eigendom Opel    
         van de Heer Wacker uit Beek  
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De buurman betrapt 

Op 10 januari 1940 moet een Duits verkenningstoestel een 

harde noodlanding maken net over de Belgische grens bij 

het plaatsje Vucht wegens mist en gebrek aan brandstof. 

Een officier aan boord van het toestel blijkt de 

ontwerpplannen aan boord te hebben van de naderende 

aanval “Fall Gelb”!  Pogingen om de documenten te 

verbranden mislukken. Deze gebeurtenis staat bekend als 

“het Mechelen incident”. Deze voorkennis zorgt ervoor dat 

men meer beducht is voor een mogelijke aanval en dat 

Duitsland de plannen moet uitstellen. Desondanks 

verwachten België en Nederland nog steeds, dat hun neutraliteit gerespecteerd zal 

worden en nemen zij geen extra maatregelen.  
 

De ogen zijn gericht op de hemel 

Begin 1940 wordt een nieuw luchtbeschermingsplan gemaakt voor Beek en haar 

omgeving. Er worden diverse 

observatie- en eerstehulpposten 

opgezet en een noodhospitaal 

ingericht in het nonnenklooster aan 

de Molenweg, 

Twee van de observatieposten 

worden ingericht in de Geverikerhof 

van de familie Corten aan de 

Kapelstraat te Geverik, een andere op 

de Adsteeg. De lokale apotheker Karel 

Bloemen wordt benoemd tot 

commandant van de lucht- 

beschermingsdienst (LB) in Beek. Hij 

richt de organisatie op en ontwikkelt die tot een volwaardige groep. Zijn team bestaat 

uit zes leden. Zijn belangrijkste taak is het nauwgezet observeren van het luchtruim 

en de sirenes laten bedienen als Duitse en later geallieerde vliegtuigen in aantocht 

zijn en de situatie dreigend wordt. Bovendien moet hij voor orde, eerste hulp en 

brandbestrijding zorgen in geval van een calamiteit. Na de oorlog wordt hij volgens 

dochter Carla van der Meer niet door de burgemeester uitgenodigd bij de dankviering 

voor de burgers, die tijdens de oorlog veel voor het dorp betekend hebben. Zijn 

relatie met de burgemeester was niet om over naar huis te schrijven. Deze 

ondankbaarheid zou hem zijn leven lang blijven achtervolgen.  
 

Naast de luchtbeschermingsdienst word de burgerwacht opnieuw geactiveerd, 

bestaande uit 26 ongewapende en 95 gewapende leden per 1 april 1939. Daarnaast 

   Mechelen incident: de verbrande  
   resten van het plan “Fall Gelb” 

             Armbanden van diverse luchtbeschermingsdiensten  



16 
 

staan er 33 geüniformeerde vlaggenzwaaiers geregistreerd (vliegend vendel). De 

gewapende leden hebben slechts beperkte ervaring met (jacht) vuurwapens. In totaal 

hebben zij de beschikking over 98 geweren met bajonetten en 2.800 patronen. 
 

Het begint te borrelen 

Op 5 februari arriveert de zieke soldaat Johannes Liefrink in Beek en meldt zich bij zijn 

onderdeel, de staf van het 1ste Bataljon van het 37ste Regiment 

Infanterie. Hij raakt diezelfde dag zwaar geblesseerd als 

gevolg van een noodlottig ongeval in zijn soldatenkwartier. Hij 

wordt met verwondingen en zware hersenschudding naar het 

ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht gebracht, waar hij de 

volgende dag overlijdt. Liefrink wordt drie dagen later tijdelijk 

in Beek begraven en na de oorlog definitief ter aarde besteld 

in zijn woonplaats Nijmegen.  
Soldaat Liefrink is één van 78 militairen, die tijdens de mobilisatie in Nederland zijn gestorven om 

allerlei redenen, zoals door verkeersongevallen, verdrinking, schietoefeningen en “huiselijke” 

ongelukken. Deze soldaten, die niet door krijgshandelingen zijn gestorven, worden niet herdacht 

tijdens de 4-mei herdenking. Zij ontvingen ook geen militaire eer en oorlogsgraf. 

De opbouw van het nabijgelegen bataljon, de bouw van verdedigingsstellingen, de 

vordering van dier en materiaal, de installatie van de luchtbeschermingsdienst, het 

reactiveren van de burgerwacht en de staat van beleg doen de Beekse bevolking 

beseffen, dat er wellicht iets groots op komst is. Dit gevoel wordt nog eens extra 

versterkt door de nood- landing, dat een Duits verkenningstoestel op 20 april moet 

maken bij Kasen/Bunde (een Henkel HE-111) en dat boven België is aangeschoten. 

Eén bemanningslid komt hierbij om het leven en wordt in Maastricht met militaire 

eer begraven (!) 

Duitsland ligt ineens erg dichtbij en valt ondertussen Scandinavische landen aan. 

Bovendien vinden er troepenopbouw en -verplaatsingen plaats aan de grenzen. De 

onzekerheid en spanningen nemen toe, zeker als op 1 mei alle militaire verloven 

worden ingetrokken. 

Gelukkig blijft het relatief kalm in de regio, tot……………………de late avond van 9 mei 

1940. 

      Uit: Eindhovensche en   
 Meierijsche Courant 7-2-1940 

 Mobilisatie: De bouw van stellingen ergens in Zuid-Limburg                      Mobilisatie: Soldaten op verlof in Beek 
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Uit de Limburger Koerier 
van 29 april en 1 mei 1940 

     De onzekerheid neemt toe.  
Limburger Koerier 29 april 1940 

 

Zaklamp voor de brandweer 
en luchtbeschermingsdienst  

Uitreksel uit mobilisatieregister met enkele Beekse namen 

Het 1e Bataljon viert Sinterklaas 
in Beek, 6 december 1939 

De finale afhandeling van een schadeloosstelling 
voor de beschikbaarstelling van materiaal door 
drie Beekse heren, tijdens de mobilisatie 

Een van de vele 
vrijstellingen voor de     
dienstplicht tijdens de 
mobilisatie. Hier       
verleend aan een 
Beekse inwoner 
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Ik sluit dit hoofdstuk af met de opmerking, dat de mobilisatie ook consequenties 

heeft voor diverse zonen van “Volkduitsers”, woonachtig in Beek. Bekend zijn Sef 

Jonas en Hans Herring. Zij zijn verplicht om dienst te nemen bij de Wehrmacht. Zij 

strijden tegen hun zin “aan de verkeerde kant” en beiden sneuvelen met enkele 

Beekse (SS) vrijwilligers uiteindelijk in Rusland.  

 
 

 

 

Voorlichtingsboekje en -poster m.b.t. gas- en luchtaanvallen, uitgave 1937 

     Voorlichtingsbrief van de Nationale Vereeniging voor Luchtbescherming, afd.Beek, 28 september 1938 



19 
 

3.  Verwarring en escalatie 

 

Van relatieve rust naar opperste paraatheid 

Enkele dagen vóór de inval worden alle verkeersborden aan de grens met Duitsland 

weggehaald. Iedereen, die niet vertrouwd is met de omgeving moet de weg vragen 

aan de patrouillerende soldaten.  

Op 9 mei komen ‘s avonds laat steeds meer 

verontrustende berichten binnen over Duitse 

troepenconcentraties en verplaatsingen 

langs de grens. De ontvangen informatie is 

nog steeds niet helder en niet altijd even 

consistent, maar het algemeen gevoel is, dat 

er iets groots staat te gebeuren. De 

Territoriale Bevelhebber van Zuid-Limburg in 

Maastricht, Luitenant-Kolonel A. Govers, 

besluit veldorder nr.2 uit te sturen: een 

waarschuwing voor opschaling van verscherpte waakzaamheid naar volledige 

paraatheid, effectief 10 mei, v.a. 03.00 uur. Deze waarschuwing geldt voor het hele 

territorium ten zuiden van de lijn Maasbracht-Montfoort. Deze opschaling vormt het 

sluitstuk van een ontwikkeling waarin de legerleiding stap voor stap aanwijzingen 

geeft voor de ernst van de situatie. Alle doorgaande wegen rond Beek worden 

gebarricadeerd met bomen en voertuigen. Het vliegveld bij Neerbeek wordt volledig 

geblokkeerd met karren, palen en prikkeldraad. 
Escalatieproces van paraatheid van 7 tot 10 mei 1940: 

Vanaf 7 mei geldt v.a. 13.00 uur voor alle troepen van de strategische beveiliging in Zuid-Limburg een 

verhoogde strijdvaardigheid vanaf één uur voor zonsondergang. 

Op dezelfde dag wordt om 18.00 uur gelast, dat de scheepvaart op de Maas tussen Grave en het 

Julianakanaal stil moet worden gelegd en dat de boten van de Maas afgevoerd dienen te worden.  

Op 8 mei v.a.08.00 uur dienen de deuren van de spoorbrug over de Maas bij Maastricht te worden 

gesloten en alleen te worden geopend om treinverkeer door te laten. Ook geldt vanaf nu een 

verscherpte grensbewaking met verscherpte controles met wegblokkades. 

Op 9 mei vóór zonsondergang gelden de volgende extra maatregelen: Aan de Maasbruggen te 

Maastricht en de bruggen over het Julianakanaal, sluizen en overige verdedigingsobjecten (zoals 

bomen) dienen de slaghoedjes en ontstekingsmiddelen aangebracht te zijn, klaar om de zaak op te 

blazen. Alle aangelegde hindernissen in de buurt van de grens moeten gesloten worden.  

Op 10 mei, vanaf 01.00 uur, moeten alle bruggen over de Maas en Julianakanaal afgesloten worden 

tot 08.00 uur voor alle verkeer m.b.v. kettingen of balken. Verkeer mag alleen door na scherpe 

controle en alleen met speciale toestemming. De grensbewaking wordt verder opgeschaald en het 

overige verkeer wordt overall intensief gecontroleerd. Het treinverkeer vanaf Aken- Hertogenrath-

Geilenkirchen wordt scherp in de gaten gehouden.  

Vanaf 10 mei, 0.300 uur geldt de bovengenoemde veldorder nr.2: een volledige staat van paraatheid. 

Dat betekent het volgende: 

       Verkeersborden zijn verwijderd (zie bord rechts) 
                “Excuseer mij, hoe kom ik naar Beek”? 
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1. Elke lokale commandant heeft de bevoegdheid en plicht brugvernielingen te laten uitvoeren en 

andere barrières op te werpen, als hij dat opportuun acht door dreigend gevaar. 

2. Alle machinegeweerstellingen dienen continue bemand te blijven vanaf zonsondergang tot 0.800 

uur.  

3. De helft van de andere eenheden dient in de onmiddellijke nabijheid van de toegewezen stellingen 

te verblijven.  

4. Particuliere telefoonlijnen worden geblokkeerd vanaf 22.00 tot 08.00 uur. 

5. Alle verdachte zaken dienen onverwijld te worden 

gerapporteerd aan het Territoriale Commando in 

Maastricht. 

6. Het geldende wachtwoord van 00.00 – 12.00 uur is: 

“Schaakspel” 

 

Op 9 mei om 13.05 uur Duitse tijd laat Hitler het Warnungsbefehl uitgaan: 

“Gereedmaken voor de aanval” (code: A-tag 10-5) om 05.35 uur (code: X-zeit 05.35). 

Zeven uur later om 20.10 uur gaat het Ausführingsbefehl code “Danzig” uit. De aanval 

gaat definitief door, er is geen weg meer terug.  
 

Nach Paris 

10 Mei 1940, belooft een warme en bewolkte lentedag te worden. Om 03.55 uur in 

de vroege morgen, overschrijden Duitse troepen van het 6e Leger de Nederlands-

Duitse grens over een breed front in Zuid-Limburg zonder enige waarschuwing. Tien 

minuten later wordt de eerste bunker aan de grens aangevallen en buiten gevecht 

gesteld. Grote vijandelijke vliegtuigformaties hebben de grens dan al eerder om 02.00 

uur overschreden.  
Opmerking: Dit is hetzelfde Duitse 6e leger dat drie jaar later bij Stalingrad zal worden vernietigd. 

Op dat moment denken veel verdedigers nog, dat de vliegtuigen richting Engeland 

vliegen. Deze aanval is echter onderdeel van het grote offensief “Fall Gelb” tegen de 

Lage landen en Luxemburg. Het uiteindelijke doel is Frankrijk en niet Engeland! 

                          Het telegram met veldorder nr.2 m.b.t. de aankondiging van de volledige staat van paraatheid  
                               in Zuid-Limburg op 10 mei 1940 en het geldende wachtwoord voor 10 mei: “Schaakspel” 
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Duizenden vijandelijke soldaten met tanks en vliegtuigen zullen vandaag Beek 

passeren op weg naar België. Zij zijn onderdeel van het 6e Leger, dat door de 

provincie Limburg trekt met 210.000 man, moderne tanks, jagers en 

bommenwerpers. Van deze macht zullen de komende dagen ongeveer 100.000 man 

en 700 vliegtuigen het zuidelijk deel van Limburg passeren. 

Deze ochtend zijn alle soldaten, die gelegerd zijn in en rond Beek verdwenen naar 

o.a. Geulle, Elsloo, Mheers en Stein ter verdediging van de hun toegewezen kanaal- 

bruggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Duitse soldaten overschrijden de Zuid-Limburg-Duitse grens in opperste stemming. (Duitse propaganda foto’s)  

Geen Limburgse kranten. Die geven geen editie uit op 10 mei 
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4.  De Nederlandse militaire slagorde vóór de Duitse inval 

 

Wat er gebeurt met de verdedigers in de omgeving van Beek is uitvoerig in detail 

beschreven in diverse gevechtsrapporten van het 1ste Bataljon van het 37ste Regiment 

Infanterie, dat verantwoordelijk is voor de verdediging van dit deel van Zuid-Limburg. 

Voordat ik de belangrijkste gebeurtenissen ga beschrijven, laten we eerst bekijken 

wat de Nederlandse slagorde is op de avond van de Duitse inval. Om de situatie beter 

te kunnen bezien, heb ik diverse kaartjes van de omgeving toegevoegd met daarop 

vermeldt de relevante locaties en posities.  

 

4.1.     De verdediging in Zuid-Limburg 

 

De Nederlandse verdediging in Zuid-Limburg bestaat slechts uit drie bataljons van het 

37ste Regiment Infanterie, de 13e en 37ste Grensbataljons en enkele ondersteunende 

compagnieën, in totaal zo’n 4.000 man. Geen tanks, vliegtuigondersteuning, noch 

noemenswaardige artillerie en voorzien van een ouderwetse uitrusting, wapens en 

verdedigingsstructuur. De communicatiemiddelen met andere eenheden en 

hoofdkwartieren zijn ronduit slecht. Bovendien zijn de meeste beschikbare troepen 

verspreid en vooral geconcentreerd in het uiterste zuiden rond de hoofdstad 

Maastricht. Er liggen grote onderlinge gaten tussen de diverse verdedigingslijnen. Ga 

er maar aanstaan! 
 

Ieder zijn verdedigingssector 

Voor haar verdediging is Zuid-Limburg 

opgedeeld in drie sectoren: noord, midden 

en zuid.  

Het hoofdkwartier van sector noord is 

gevestigd bij Grevenbicht en omvat grofweg 

het gebied tussen de noordflank 

Maasbracht-Montfoort-Putbroek en de 

zuidflank Stein-Munstergeleen-Jabeek. De 

“rug” wordt gevormd door 

Maas/Julianakanaal. Dit deel wordt 

verdedigd door het 2e Bataljon van het 37ste 

Regiment. 

De midden sector omvat het gebied tussen 

Stein-Munstergeleen-Jabeek als noordflank 

en de lijn Bunde-Kasteel Rivieren 

(Voerendaal)-Ten Esschen in het zuiden. Ook 

hier wordt de rug van de verdediging                  Sectoren Noord-Midden en Zuid 
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gevormd door de Maas en het Julianakanaal. Het sectorhoofdkwartier is gevestigd in 

Beek en het gebied wordt verdedigd door het 1ste Bataljon. 

De zuid sector loopt in het noorden langs de lijn Bunde-Voerendaal en beslaat het 

gebied ten zuiden ervan tot de Belgische grens met de Maas als rugdekking. Deze 

sector wordt verdedigd door het 3e Bataljon, aangevuld met diverse grens- 

compagnieën. Het hoofdkwartier van dit bataljon staat in Maastricht. 
 

Vertragen en nog eens vertragen 

Gezien het beperkt aantal beschikbare manschappen en middelen, kunnen niet alle 

gebieden voluit verdedigd worden. De eenheden worden daarom vooral geacht om 

grensoverschrijdingen en troepenverplaatsingen te observeren, tijdig te 

waarschuwen en de vijandelijke opmars langs de belangrijkste wegen zo lang 

mogelijk te vertragen. Herstellende of omtrekkende acties van de vijand moeten 

zoveel mogelijk worden belemmerd. Men kan slechts gebruik maken van enkele 

natuurlijke barrières (zoals de Geul en de Geleenbeek), kazematten, stellingen en 

aangebrachte hindernissen. De legerleiding gaat er al bij voorbaat van uit, dat deze 

stellingen niet voldoende zullen zijn. Er moet dan ook ordelijk teruggetrokken worden 

op Maas en Julianakanaal, zodat hier een uitgebreidere verdediging kan worden 

opgezet. Alleen hier is er duidelijk opdracht om zo lang mogelijk krachtig weerstand 

te bieden en uiteindelijk alle bruggen te vernietigen, zodat de vijand alleen met de 

grootste moeite de waterwegen kan oversteken. De Belgen moeten het daarna maar 

overnemen! Uit deze strategie blijkt duidelijk, dat er ten oosten van Maas en Kanaal 

bij voorbaat niet hard gestreden zal worden. 
 

De verdediging van regio Beek 

Voor deze kroniek is met name de midden sector relevant met Beek als locatie van 

het bataljonshoofdkwartier. Ik zal dan ook alleen inzomen op deze sector en met 

name het gebied rondom Beek. 

Zoals vermeld wordt de midden sector verdedigd door het 1ste Bataljon. Het geheel 

staat onder leiding van Majoor J.J. Lamberti. Het bataljon bestaat uit drie, niet 

compleet bemande, compagnieën, aangevuld met twee secties van het 37ste 

Grensbataljon, met in totaal ca 600 man. Organiek 

zou deze eenheid uit tenminste 800 man moeten 

bestaan. Vele manschappen zijn echter niet 

beschikbaar door (bijzonder) verlof, ziekte, etc. 

Het bataljon heeft bovendien de beschikking over 

slechts een beperkt aantal zware wapens. 
- 42 lichte (type Lewis) en 12 zware, watergekoelde, 

   machinegeweren (type Schwartzlose), beide   

   stammend uit de 1ste wereldoorlog  

- 2 lichte veldartilleriestukken van 57mm kaliber,           Zware “Schwartzlose” mirtailleur 
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  stammend uit de eind van de 19e eeuw 

- 4 zware mortieren 

- Slechts enkele (staf) voertuigen 

- M.u.v. enkele telefoonverbindingen, wordt de 

  communicatie verzorgd door ordonnansen 

- Geen luchtsteun, tanks en geen anti-tank wapens 

Met deze beperkte middelen moet de majoor 400 

km2 territorium verdedigen, inclusief vier bruggen 

over het Julianakanaal en enkele kleinere bruggen 

over de Geleenbeek met in totaal 18 kazematten. 

De camouflage van enkele kazematten is niet af. 

Bovendien kan hij niet flexibel opereren, gezien de 

statische opbouw van de verdediging en gebrek 

aan transportmiddelen. Tenslotte wordt hij 

geconfronteerd met een aanzienlijke ziekenboeg 

en noodzakelijk verlof van hard benodigde 

mannen. 

 

4.2.     Verdedigingssector Beek 

 

De sector van Majoor Lamberti omvat drie verdedigingslijnen, die van noord naar 

zuid lopen: 

De eerste echelonsverdediging van de sector loopt grofweg langs het Duitse 

grensgebied van Kerkrade naar Waubach, via Brunssum richting Schinveld tot Jabeek 

en wordt bemand door de 3e Compagnie (zie gele lijn op de kaart). Deze Compagnie 

grenswachten zal dus als eerste de confrontatie aangaan met de invaller. 

Het tweede echelon van verdediging volgt 

de Geleenbeek vanaf Kasteel Rivieren en 

Nuth via Schinnen (Nagelbeek), Spaubeek 

en Sweikhuizen tot Geleen. Deze lijn wordt 

verdedigd door de 1ste Compagnie, 

ondersteund door twee secties van de 4e 

Reserve Grenscompagnie. Langs de 

Geleenbeek staan diverse kazematten 

opgesteld. Het bataljonshoofdkwartier is 

gesitueerd ten westen van deze 

verdedigingslijn in Beek (zie rode lijn op de 

kaart). 

De derde verdedigingslijn van de sector 

loopt langs het Julianakanaal vanaf Bunde 

Veldartillerie – “veld 6” uit 1894! 

Schwartzlose zware mitrailleur 

“Lewis” lichte trommelmitrailleur 
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(Voulwames), via Geulle en Elsloo tot Stein en wordt bemand door de 2e Compagnie. 

In de buurt van de bruggen zijn bunkers opgesteld (zie groene lijn op de kaart).                                                                                            

In deze kroniek ga ik niet verder in op de verdedigingstellingen en gebeurtenissen aan 

de oostgrens (1ste echelon), maar beperk ik mij tot het strijdgebied dichter bij Beek (2e 

en 3e echelon, de rode en groene lijnen): de verdedigingslijn langs de Geleenbeek en 

Julianakanaal/Maas. Langs beide linies staan diverse bunkers opgesteld. De 

verdedigers langs de Geleenbeek hebben de opdracht de vijand alleen zoveel 

mogelijk te vertragen, terwijl het front langs Julianakanaal/Maas zo lang mogelijk 

stand moet houden. Beek bevindt zich midden tussen deze twee linies. 

 

4.3.     De Geleenbeeklinie  
 

De Geleenbeeklinie is onderdeel van een grotere vertragingslinie, die dwars door 

Limburg loopt. In het noorden vindt zij na Susteren aansluiting bij de Peel-Raam- 

stelling en in het zuiden sluit ze aan bij de linie langs de Geul en de Belgische grens. 

De linie is versterkt met 40 kazematten van hetzelfde type als in de Peel-Raam- 

stelling, het zogenaamde stekelvarkentype vanwege de uit de zijkanten uitstekende 

bewapening. De kazematten zijn onderling met loopgraven verbonden en plaatselijk 

is de linie versterkt met prikkeldraad en soms een mijnenveld. Bij de Oude Kerk in 

Het vuurplan van de vertragingslinie langs de Geleenbeek van Kasteel Rivieren tot Abshoven in Munstergeleen, verdedigd 
door 4 secties van de 1e Compagnie van het 1e Bataljon. In de tekening staat nog de oorspronkelijk toegewezen 3e 
Compagnie vermeld. Dat was de status in maart 1940. Vlak voor de invasie wordt het vak toegewezen aan de 1e Cie. 

De huidige Geleenbeek 
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Spaubeek staat nog één van de bunkers ter 

verdediging van een van de bruggen. Aan de 

Biesenweg in Geleen staat er ook nog een aan de 

voet van de berg naar Sweikhuizen vóórdat de weg 

over de Geleenbeek gaat. 

De Geleenbeek is kort voor de mobilisatie 

genormaliseerd, vanwege de overlast van het gruis 

van de kolenwasserijen van de Maurits dat op het 

bekenstelsel wordt geloosd. De normalisering ging 

gepaard met de bouw van stuwen en bruggen, die in 

het verdedigingsconcept waren opgenomen. Zo zijn 

in de stuwen voorzieningen opgenomen voor het 

opblazen.  

Bij Neerbeek bevinden zich twee kleine verdedigings 

stellingen: één bij bij kruising van de rijksweg 

Geleen-Beek met het voormalig mijnspoor en één 

iets naar het oosten aan de kruising van de 

Neerbekerstraat en het mijnspoor.  

 

4.4.     De Maas/Julianakanaal linie 

 

Deze linie vormt de “ruggengraat” van de 

Nederlandse defensie in het zuiden en 

loopt van Maastricht naar Nijmegen. De 

2e Compagnie van het 1ste Bataljon is 

verantwoordelijk voor de verdediging 

c.q. vernietiging van vier bruggen te 

Bunde (Voulwames), Geulle, Elsloo en 

Stein. Vier secties van elk 20-30 man 

verdedigen elk een brug en een stuk 

omgeving en bemannen elk twee tot vier 

kazematten. 

 

Kazematten aan de Biesenweg in Geleen 
(boven) en achter de Oude Kerk in Spaubeek 

Vuurplan van de verdediging van de vier kanaal-      
bruggen door vier secties van elk 20-30 man 
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                “In oorlogen sneuvelt de waarheid als eerste” 
                               (Aischylos, Griekse schrijver 526-456 vóór Chr) 

 

 

Hitlers radiotoespraak vlak voor de aanvang van “Fall Gelb” op 10 mei 1940 

 
Soldaten van het Westfront! 

Het uur van de allesbeslissende strijd voor de toekomst van Duitsland is aangebroken 

Sinds 300 jaar was het vooral het doel van de Engelse en Franse machthebbers, Duitsland 
zwak en machteloos te houden. Tot dit doel heeft alleen Frankrijk al, in twee eeuwen 
Duitsland 31 maal de oorlog verklaard. Maar al tientallen jaren is het ook het doel van de 
Britse imperialisten, de Duitsers te beletten om zich te verenigen, en het Rijk datgene te 
onthouden, wat een volk van 80 miljoen nodig heeft. Engeland en Frankrijk bekommerden 
zich nooit om het regime, dat dan in Duitsland heerste. Wat ze treffen wilden, was altijd het 
Duitse volk. Duitsland moest in kleine staatjes worden opgedeeld. Dan verliest het zijn 
politieke macht en daarmee de mogelijkheid het Duitse volk zijn recht op leven op deze aarde 
te verzekeren. Daarom heeft men al mijn vredespogingen afgewezen en ons op 3 september 
vorig jaar de oorlog verklaard. 
Het Duitse volk kent geen haat of vijandschap jegens de Engelsen of de Fransen.  
Heden staat het echter voor de vraag, of het zal leven of ten ondergaan. In een paar  
weken hebben onze dappere troepen de door Engeland en Frankrijk vooruitgeschoven Poolse 
tegenstander uitgeschakeld en daarmee het gevaar uit het oosten bezworen. Vervolgens 
hebben Engeland en Frankrijk besloten, van het noorden uit aan te vallen. Sinds de 9de april 
heeft de Duitse weermacht ook deze poging in de kiem gesmoord. Nu is datgene gebeurd, 
wat we al maandenlang vreesden: Engeland en Frankrijk proberen via Nederland en België 
naar het Roergebied door te stoten! 

Soldaten van het westfront! Daarmee is voor u het uur 
gekomen. De strijd die vandaag is begonnen beslist over het 
lot van de Duitse natie voor de eerstvolgende 1000 jaar. Doe 
thans uw plicht. Het Duitse volk staat achter u!  
 

Bericht aan de Nederlandse ambassade in Berlijn, 
10 minuten na de inval op 10 mei 1940 

 

04.05 uur: „Die Niederlande haben „völlig einseitig die 

Kriegsgegner Deutschlands begünstigt und ihren Absichten 

Vorschub geleistet“. Es wird daher „der Befehl erteilt, die 

Neutralität von den Niederlanden mit allen militärischen Machtmitteln des Reiches 

sicherzustellen. Deutschland hat nicht die Absicht, durch diese Maßnahme die Souveränität 

des Königreiches der Niederlande noch ihren europäischen und außereuropäischen 

Besitzstand jetzt oder in Zukunft anzutasten.“  
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5.  De Duitse adelaar spreidt haar klauwen uit 

 

5.1.     Nach Holland 

 

Jetz geht es los! 

Om 03.55 uur in de vroege ochtend overschrijden vijandelijke eenheden de volle 

lengte van de oostelijke grens met motoren, pantservoertuigen, trucks, paarden, 

fietsen, karren en de “benenwagen”. De aanval wordt uitgevoerd door twee 

hoofdmachten van het 18e en 6e Leger, gesteund door de 2e Luchtvloot. Het 18e Leger 

concentreert zich voornamelijk op de inname van het economische en bestuurlijke 

hart van Nederland en de Schelde-

oevers. Deze aanval valt buiten de 

scope van deze kroniek.  
 

Van belang voor mijn verhaal is de 

aanval door het 6e Leger en m.n. dat 

deel, dat door Zuid-Limburg zal 

trekken. Het 6e Leger staat onder bevel 

van generaal von Reichenau. Dit leger 

heeft als opdracht zo snel mogelijk 

door te stoten naar België en via 

Hasselt en ten zuiden van Brussel op te 

trekken naar de Noord-Franse kust. De 

Maas en het Julianakanaal en aan 

Belgische kant het Albertkanaal 

vormen daarbij de eerste (natuurlijke) 

hindernissen, die rap genomen moet 

worden om de hoofdmacht vrij baan te 

geven.       

De inname van de bruggen in 

Maastricht en over het Julianakanaal in 

onbeschadigde staat is dus van 

eminent belang voor een snelle 

opmars. Daarom wordt besloten om te 

proberen de bruggen via verrassings- 

aanvallen in Nederlandse uniformen in 

handen te krijgen. Hitler gaat hier 

volledig voorbij aan de geldende 

oorlogsgewoontes. Vanaf Maasbracht 

tot Eijsden staan zeven goed getrainde 

Speerpunten van de Duitse aanval 10-17 mei 1940. De Duitsers 
zetten para-brigades in achter de Nederlandse linies, Hierdoor 
zijn de waterlinies niet effectief meer. Ca 385.000 vijandelijke 
troepen stormen Nederland binnen, waarvan het grootste deel 
alleen zal doortrekken naar België, zonder in gevecht te raken 
met Nederlandse soldaten. 

Duitse aanval 

op Nederland  

10 mei 1940 
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en uitgeruste divisies klaar om binnen te trekken. Daarnaast worden bij Aken nog 

eens twee divisies in reserve gehouden. In totaal meer dan 130.000 man met 700 

vliegtuigen en legio kanonnen en tanks. 
 

De sterkte van de directe tegenstander 

De omgeving van Bunde-Beek-Elsloo-Stein, waar deze kroniek over gaat, zal met 

name kennismaken met de 18e Infanteriedivisie, bestaande uit infanteristen, een 

artillerieregiment en ondersteunende afdelingen, zoals genie- en verkennings- 

afdelingen, in totaal zo’n 15.000 man. Om het geheel te completeren, heeft men de 

beschikking over een bataljon speciale 

eenheden voor bijzondere taken, zoals 

het overvallen van de brugbewaking. 

Meer naar het zuiden, ter hoogte van 

Bunde-Maastricht-Eijsden, zal nog een 

hele infanteriedivisie richting België 

trekken, alsmede de 4e pantserdivisie 

met ongeveer 130 lichte en middelgrote 

tanks, een volledig gemotoriseerde 

infanterie- en een artillerieregiment plus 

verkennings-en verbindingseenheden, 

veelal met gepantserde voertuigen. In 

totaal nog eens met meer dan 12.000 

man. Meer naar het noorden, in de regio 

van Stein tot Maasbracht, zullen zelfs drie 

divisies de oversteek over de Maas 

moeten maken.  
 

Klaar voor de strijd? Nee, niet echt! 

En wat stelt het Nederlandse leger daar tegenover? De “schrikbarende” macht van 

4.000 reservisten met nauwelijks artillerie, geen vliegtuigen en geen tanks! 

De gemiddelde leeftijd van de manschappen is 30 jaar. Per geweer zijn 60 patronen 

beschikbaar en per mitrailleur 900. Met een vuursnelheid van 450 patronen per 

minuut, kan men dus 2 minuten achter elkaar vuur afgeven! Als dat al lukt, want de 

lichte Lewis mitrailleur is zeer storingsgevoelig. Handgranaten worden pas ‘s avonds 

op 9 mei in onvoldoende mate uitgereikt. Veel soldaten hebben dan nog nooit met 

zo’n ding geoefend. Communicatiemiddelen zijn nauwelijks voorhanden en men 

moet het vooral van burgertelefoons en ordonnansen hebben, te voet, per fiets of 

motor. Enkele kazematten zijn nog niet geheel klaar en de stalen schietgaten zijn nog 

rood gemenied. Uitstekende doelwitten voor de vijand! Het laat zich raden, hoe dat 

gaat uitpakken. 
 

De Duitse divisie-indeling van Maasbracht tot Eijsden, 10 mei 
Het gele divisie vak is relevant voor de omgeving van Beek 
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“Kleiduiven” schieten 

Vijf minuten na het overschrijden van de grens wordt de eerste bunkerstelling op 

Zuid-Limburgs grondgebied aangevallen en buiten gevecht gesteld na een korte 

schotenwisseling. Een uur eerder zijn 50 en later 225 vijandelijke jagers en 

bommenwerpers geobserveerd, die op grote hoogte de grens passeren, buiten bereik 

van de (lichte) machinegeweren van de verdedigers. 

Zij vliegen naar het westen, richting België. Kleine formaties jagers zullen een korte 

tijd later terugkeren om Nederlandse stellingen bij de bruggen aan te vallen. 
Ofschoon de meeste machinegeweren de 

vijandelijke toestellen niet kunnen bereiken, worden 

deze dag toch vier Junker JU-52 transporttoestellen, 

zes JU-87 “Stuka” duikbommenwerpers twee gliders 

DFS-230 en een onbekend type neergeschoten in 

Zuid-Limburg en de grensstreek. Ook de dagen en 

weken erna storten nog eens 7 vijandelijke en 6 

geallieerde toestellen neer op Zuid-Limburgse 

bodem. De meeste komen neer in de omgeving van 

Maastricht en aan de grensstreek met België. Na 10 

mei betreft het overigens allemaal toestellen, die 

voornamelijk boven België zijn neergehaald en op 

Limburgse bodem terechtkomen. 

 

5.2.     Verdammt, die Brücke sind kaputt! 

 

Boem! 

Al spoedig ontstaat het besef, dat de Duitse opmars niet te stuiten valt door het 1ste 

Bataljon, waarop de commandant beveelt om alle aangewezen objecten binnen zijn 

sector te vernietigen, inclusief de vier bruggen over het Julianakanaal. Helaas slaagt 

men er niet in de brug bij Stein op te blazen. Ook wordt bevel gegeven om enkele 

strategische faciliteiten van het SBB in Geleen onklaar te maken. Om onopgehelderde 

redenen is dit bevel nooit uitgevoerd. Bij 

het opblazen van de bruggen worden 

onbedoeld ook toch al schaarse 

telefoonlijnen vernield, alsmede 

aangrenzende wegen. Hierdoor zullen 

sommige secties in de loop van de dag in 

een geïsoleerde positie raken en moeten zij 

zonder verdere hulp of communicatie hun 

stellingen zien te behouden.  

Het is voor de commandant overigens niet 

eenvoudig om het juiste moment vast te 

stellen om een brug te vernielen. Men wil 

   Neergeschoten Junker JU-52 bij Maastricht op 10 mei 

                         De opgeblazen brug bij Elsloo 



31 
 

achteraf niet het verwijt krijgen, dat de actie te vroeg is ondernomen, waardoor er 

geen doorgang meer is voor eigen troepen en ook niet dat te laat werd ingegrepen. 

Na de oorlog wordt men vooral afgerekend op het feit in hoeverre de vijand ook 

daadwerkelijk is vertraagd in zijn opmars. 
 

Sectie “stiekem” 

Om 02.45 uur passeert een Duitse motorkolonne 

via kleine veldwegen vanuit Geleen - een 

Sonderabteilung van 88 man met 22 motoren 

met zijspan en zware mitrailleurs. Deze kolonne 

heeft als opdracht om de drie bruggen in 

Maastricht onbeschadigd in handen te krijgen. Er 

mag geen gevecht aangegaan worden voordat de 

officiële Duitse invasie begint. De mannen dragen 

over hun Duitse uniform een Nederlandse 

marechaussee uniform en -helm en de motoren 

hebben Nederlandse kentekens. De helmen zijn replica’s, 

nagemaakt van papier-maché. Men kent het vereiste 

wachtwoord alleen van 9 mei. Het passeren wordt zonder 

argwaan gadegeslagen door slechts enkele inwoners van 

Beek en ook door stafleden van het bataljonshoofdkwartier! 

De bruggen van Stein tot Obbicht worden rond dezelfde tijd 

aangevallen door een soortgelijke kolonne, maar dan per 

fiets. De leden van deze speciale eenheden bestaan voor een 

groot deel uit Nederlandse vrijwilligers, die in Duitsland wonen en aanhangers zijn 

van de NSB. Sommigen spreken het lokale dialect en kennen de wegen goed. Zij 

fungeren als spreekbuis bij contact met Nederlandse soldaten of burgers. 
De commandant van de Sonderabteilung, die naar Maastricht rijdt, is luitenant Hocke. Zijn eenheid 

behoort tot het “Bataljon zur Besonderen Verwendung 100” voor speciale opdrachten en is onderdeel 

van de Duitse Geheime Dienst (“Abwehr”). De belangrijkste taak is om de vijand te misleiden op elke 

mogelijke manier en het uitvoeren van geheime missies. Het bataljon heeft daartoe ook de 

beschikking over gevechtseenheden. Lt. Hocke’s eenheid overschrijdt de grens al een tijd vóór de 

officiële start van de Duitse inval. Door de hoofdweg van 

Geleen naar Beek te vermijden, omzeilen ze de Nederlandse 

stelling bij Neerbeek. Vanuit Beek rijden ze ongehinderd 

verder naar Maastricht. Lt. Hocke zal later op de dag 

sneuvelen. Het doel om de bruggen bij Maastricht 

onbeschadigd in handen te krijgen zal niet worden gehaald. 

Alle bruggen worden tijdig opgeblazen door lokale 

Nederlandse eenheden.  

De bruggen binnen de sector van het 1ste Bataljon 

bij Voulwames, Geulle en Elsloo worden bijtijds 

vernield, omdat daar geen acties waren gepland 

                 Sonderabteilung van Lt. Hocke 

Replica van een Nederlandse 
marechausseehelm, gemaakt 
van papier-maché en gebruikt 
door de Duitsers. Nationaal 
Militair Museum. 

                     De opgeblazen brug bij Geulle 
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van de Sonderverbände. Bij de ontploffing van de brug bij Elsloo omstreeks 05.00 uur 

raakt een Nederlandse soldaat gewond door een rondvliegende klinknagel van de 

brugconstructie. Veel bewoners uit Elsloo gaan na de grote klap kijken hoe de brug in 

twee delen in het kanaal is gezakt. Men heeft nog geen enkele notie van het 

oorlogsgevaar dat eraan zit te komen!  

Korte tijd later verschijnen er twee Duitse verkenners van de snelle 

“Vorausabteilung” van de 18e Infanteriedivisie om te constateren, dat de brug niet 

meer beschikbaar is. Men keert terug om hierover te rapporteren. Helaas kan de brug 

bij Stein deze dag wél onbeschadigd in handen komen van een eenheid van een 

andere Sonderverband. Aan Nederlandse zijde kost dit drie doden en drie 

lichtgewonden. Ook de bruggen van de noordelijke verdedigingssector (Urmond, 

Berg, Obbicht en Roosteren) komen onbeschadigd in handen van de vijand door de 

inzet van Sonderverband Kürschner. De verovering van de brug bij Roosteren kost het 

leven aan Reservekapitein Braun uit Amsterdam, die in Beek ingekwartierd was. Hij 

wordt gedood door een, als Nederlandse marechaussee verklede, Duitse soldaat. 

 

5.3.     De beperkte gevechten binnen de gemeente Beek 

 

Spaubeek 

De diverse verdedigingslinies in het 

oosten en centrum van de sector van het 

1ste Bataljon worden door de 

“Vorausabteilung” rond 04.00 uur snel 

overrompeld en na korte (en soms 

hevige) gevechten prijsgegeven. De 

bewaakte bruggen over de Geleenbeek 

worden opgeblazen, (o.a. de twee bij de 

grens van Spaubeek met de 

Sweikhuizen) maar dat kan de 

vijandelijke opmars nauwelijks 

vertragen. Kazemat nr. 26 achter de 

Oude Kerk (St. Annakapel) van Spaubeek 

moet ook als snel worden opgegeven. In 

de directe nabijheid bevinden zich twee bruggen. Eén ervan is al enkele dagen vóór 

de invasie vernield door hevige regenval. De andere wordt opgeblazen bij de 

nadering van de vijand. Op deze dag is in deze buurt dienstplichtig Sergeant Josef 

Wijers gesneuveld bij de verdediging van de Geleenbeek, waarschijnlijk ter hoogte 

van Spaubeek. Hij was geboren in Duisburg, maar woonde in Brunssum. Verdere 

omstandigheden en exacte locatie zijn helaas niet bekend. 
 

 

    Locaties van bewaakte bruggen over Geleenbeek            
         bij Spaubeek (1+2) en de kazemat nr.26 (2)  
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Neerbeek 

Ook de, met kiezel gevulde, betonnen 

putring-versperring bij Neerbeek aan het 

viaduct van de rijksweg van Beek naar 

Geleen over het (voormalige) mijnspoor kan 

in de vroege ochtend al snel worden 

verwijderd. Deze versperring wordt 

verdedigd vanuit loopgraven op het hoge 

talud van het mijnspoor. Men heeft de 

beschikking over één lichte mitrailleur en 

een aantal geweerschutters. Bij het 15 

minuten durend gevecht met bovengenoemde “Vorausabteilung van de hoofdmacht 

wordt de Nederlandse dienstplichtig soldaat Jelle Nijhout uit Amsterdam dodelijk 

gewond aan zijn hoofd. Neerbeekse burgers gaan na het vuurgevecht kijken en 

treffen de stervende soldaat aan, net op tijd om de pastoor nog te waarschuwen. Hij 

sterft in zijn armen. Hij wordt voorlopig in Beek begraven en na de oorlog 

overgebracht naar het Ereveld in Loenen. Op korte afstand van deze versperring is 

nóg een kleine stelling gegraven, daar waar de huidige Neerbekerstraat in Neerbeek 

onder de autoweg loopt (toentertijd het mijnspoor). Deze stelling is waarschijnlijk 

zonder slag of stoot opgegeven, aangezien in de gedetailleerde gevechtsrapporten 

geen gewag wordt gemaakt van enige weerstand op deze plek.  
Opmerkingen:  

- Veel van de betonnen putringen, die gebruikt werden voor het bouwen van weg versperringen in de 

  omgeving van Beek, werd geleverd door betonfabriek Gelissen in Kelmond.  

- De genoemde “Vorausabteilung” van de 18e Infanteriedivisie bestond uit een compagnie 

  infanteriesoldaten o.l.v. majoor Gleiniger. Deze geheel gemotoriseerde compagnie was 

  uitgerust met de modernste middelen, antitank geschut en zware mitrailleurs. Deze 

  compagnie, komend van Puth, trekt over de Geleenbeek richting Neerbeek, Beek en Elsloo, 

  waarbij de enkele weerstandsnesten van de Nederlanders één voor één worden opgeruimd.  

  Zij schakelen later ook de bezetting uit van de 3 kazematten bij de brug van Elsloo en 

 Terhagen. 

Na het doorbreken van de Geleenbeeklinie en 

het opruimen van diverse wegversperringen 

en stellingen ligt de route naar Beek en kanaal 

voor de Duitsers nu helemaal open. Op veel 

plekken krijgen Nederlandse soldaten het 

advies van de Duitsers om snel burgerkleren 

aan te trekken en naar huis te gaan. Hierdoor 

kunnen ze krijgsgevangenschap voorkomen. 

Vaak wordt dit advies opgevolgd.  
Opruiming van wegblokkades (betonnen 
putringen) op weg naar het Julianakanaal 

        Stelling Neerbeek viaduct rijksweg/mijnspoor (1) 
        Stelling Neerbeek, Neerbekerstraat/mijnspoor (2) 
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5.4.     De gang naar de “apocalyps” 

 

De snelle opmars van vijandelijke eenheden richting Julianakanaal, dwingt het 

hoofdkwartier van het 1ste Bataljon te verkassen van Beek naar het gemeentehuis van 

Geulle. Alle persoonlijke, vertrouwelijke en geheime documenten worden verbrand. 

Persoonlijke communicatie met Belgische eenheden aan de andere kant van de Maas 

blijkt uiterst moeilijk. De taalbarrière, afstand en de verwarring vormen een grote 

handicap. Aangezien nagenoeg alle communicatielijnen afgesneden zijn, is het 

hoofdkwartier niet op de hoogte van de actuele gevechtssituatie. 
 

Al peddelend naar de overkant 

Om 06.00 uur hebben soldaten van de snelle 

“Vorausabteilung” het gebied rond de brug bij 

Elsloo zeker gesteld en beginnen zij met de 

overtocht van het kanaal in zes rubberen 

boten. De overige verdedigers worden nu van 

achteren aangevallen en om 06.30 uur is het 

voorbij. Aan Nederlandse zijde sneuvelt één 

soldaat en raken er twee zwaargewond en 

enkele slechts licht. De Abteilung heeft 

nauwelijks verliezen geleden. Een van de 

bunkers bij de brug blijkt negen keer geraakt te 

zijn door anti-tank granaten, die de mitrailleur 

uiteindelijk buiten gevecht stellen.  

Spoedig worden meerdere Duitse verkennings- 

eenheden waargenomen aan de andere kant 

van het kanaal. Zij ontmoeten ferme 

tegenstand en er is vooralsnog geen sprake van 

een verdere opmars. Deze vertraging duurt 

echter niet lang. De aanwezige vijandelijke 

eenheden worden ondersteund door een drie 

uur durende barrage van goed gericht artillerie- 

en antitankvuur en mortieraanvallen. De 

Nederlandse verdedigingslinies worden vol 

geraakt en men kan geen enkel antwoord 

geven met zware wapens. Dit leidt tot zeer 

frustrerende reacties bij de verdedigers, die 

wanhopig proberen hun posities te behouden. 

Zij moeten echter uiteindelijk opgeven als de 

bunkers en mitrailleurstellingen zwaar worden 
   Duits 37 mm anti-tankkanon, effectief ingezet        
             om de kazematten uit te schakelen. 

Oversteek van Julianakanaal van de eerste         
       Duitse eenheden met rubberboten 

    Duitse eenheden tussen kanaal (links) en Maas  
    (rechts). Men heeft zelfs tijd voor de plaspauze! 
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beschadigd of vernietigd en de munitie opraakt. 

Veel bunkers aan het Julianakanaal worden ernstig 

toegetakeld door het effectieve 37 mm 

antitankgeschut van de Duitsers.  
 

Het bataljonshoofdkwartier moet zich tegen 07.00 

uur door het artillerievuur wederom terugtrekken, 

nu naar de andere kant van Geulle, omdat er in het 

gemeentehuis geen kelders zijn. Een uurtje pauze in de beschietingen verschaft de 

mogelijkheid om de verdedigingssituatie enigszins te evalueren. En die blijkt zeker 

niet bemoedigend! Er worden berichten ontvangen, dat vijandelijke 

gevechtseenheden klaar staan om het kanaal met rubberboten over te steken. De 

oversteek wordt wederom ondersteund met hevig artillerie- en mortiervuur. De 

resterende mitrailleurposities worden één voor één uitgeschakeld en het verzet 

neemt zienderogen af.  
 

De strop wordt steeds strakker 

Om 11.00 uur slagen diverse Duitse eenheden erin om het kanaal over te steken en 

strategische posities in te nemen tussen het kanaal en de Maas. Ze zijn uitgerust met 

zware mitrailleurs en anti-tankkanonnen. De moegestreden verdedigers zijn nu 

nagenoeg omsingeld en worden gewond, gedood 

of krijgsgevangen gemaakt. Tegen 11.30 uur is 

alle tegenstand gebroken en wordt er nauwelijks 

nog geschoten. Vanaf 16.00 uur worden geen 

statusrapporten meer ontvangen. De eenheden 

van de Duitse voorhoede hebben zodoende al 

vroeg de weg kunnen banen voor de grote 

hoofdmacht, die even verder in het oosten ook 

aan de opmars is begonnen. Zij zijn er echter niet 

in geslaagd om alle bruggen onbeschadigd in 

handen te krijgen, hetgeen de verdere opmars 

naar het Albertkanaal in België enigszins, maar 

niet problematisch, zal vertragen. 
 

De Duitse hoofdmacht sluit aan 

Ondertussen begint de hoofdmacht van de 18e Divisie rond 10.00 uur Beek te 

naderen en te passeren, richting Julianakanaal. Het betreft drie complete en goed 

geëquipeerde infanterieregimenten te voet: het 30ste, 54ste en 51ste Regiment. Deze 

eenheden staan onder commando van Luitenant-Generaal Friedrich Carl Kranz. Een 

voorhoede van deze regimenten is Beek al om 05.00 uur gepasseerd om de weg te 

banen voor deze hoofdmacht. Het aantal soldaten in de omgeving groeit al spoedig 

   Verlaten stelling aan het Julianakanaal, 10 mei 

        Zwaar toegetakelde bunker bij Elsloo 
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tot vele duizenden, die vooralsnog 

neerstrijken in de omgeving en aan de 

oevers van het kanaal, in afwachting van 

hun overtocht. Een overtocht die trager 

verloopt als gehoopt, aangezien diverse 

bruggen zijn opgeblazen. Nu moeten extra 

(rubber) boten en pontonbruggen worden 

aangevoerd. Vele eenheden kiezen dan 

ook de “makkelijke” weg via de, intact 

gebleven, brug bij Stein. 
 

De drie regimenten tellen bij elkaar zo’n 

9.000 man, die veel gevechtservaring 

hebben opgedaan tijdens de campagne 

tegen Polen.  

Vóór de aanval op Nederland hebben deze 

regimenten zich verschanst in de bossen 

aan de Duitse kant van de grens, in de 

omgeving van Geilenkirchen. Deze bossen 

bieden een perfecte dekking tegen 

vroegtijdige ontdekking. 

Twee regimenten (het 51ste en 54ste) steken 

de grens over ter hoogte van Waubach en 

splitsen zich vervolgens op. Het 30ste start 

ter hoogte van Brunssum. 
Het 54ste Regiment neemt de midden route 

Waubach-Rumpen-Treebeek-Vaesrade-Spaubeek-

Beek-Elsloo en benadert Beek vanuit het oosten 

(rode lijn). 

Het 51ste Regiment neemt de zuidelijke weg van 

Waubach, via Nieuwenhagen-Heerlerheide-Nuth-

Genhout-Beek-Elsloo en benadert Beek vanuit het 

zuidoosten (groene lijn). 

Het 30ste Regiment marcheert via de noordelijke 

route van Brunssum-Amstenrade-Schinnen-Puth-

Neerbeek-Beek-Elsloo en komt Beek binnen vanuit 

het noorden (gele lijn). De blauwe lijn geeft de 

route aan van de Sonderabteilung van Lt. Hocke 

naar de bruggen bij Maastricht.  
Zoals het kaartje duidelijk laat zien, is Beek 

strategisch gelegen langs kruising van wegen. 

Daarom passeren de drie regimenten deze locatie 

op weg naar België.  

De opmars door Zuid-Limburg van de Duitse   
       18e Infanterie Divisie via drie routes. 

  Marsroute 18e Inf.Div., getekend door een Duits officier 

                    Overtocht van Duitse troepen over                                         
                    de  intact gebleven brug van Stein 
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De feitelijke hoofdmacht van de 18e Divisie wordt niet geacht zich te bemoeien met 

aanvallen op de verspreide Nederlandse stellingen, maar heeft als opdracht snel door 

te stoten via kanaal en Maas naar het Albertkanaal en vervolgens via Waver ten 

zuiden van Brussel naar Duinkerken in het noordwesten van Frankrijk.  
 

De grote oversteek begint 

Na de uitschakeling van de verdediging 

beginnen genietroepen snel met het leggen 

van pontonbruggen over het kanaal en de 

Maas. Zij gebruiken daarbij grote opblaasbare 

rubberen boten en van tevoren 

geprepareerde pontons als voetbrug. 

Ondertussen arriveren steeds meer troepen 

van de hoofdmacht aan de oevers en is de 

grote oversteek over het kanaal begonnen. 

Om 11.00 uur trekken ze verder naar de Maas 

en steken ook die over met alles wat kan 

drijven. De bestaande veerpont over de Maas 

van Elsloo naar Kotem in België komt goed 

van pas. De Duitse genie legt ondertussen in 

korte tijd een grote drijvende pontonbrug 

aan, die om 01.00 uur de volgende dag klaar 

is voor gebruik. Nu kunnen ook grote 

voertuigen en kanonnen de oversteek maken 

en kan de divisie haar opmars voortzetten in 

België. De brug wordt rond 20 mei weer 

afgebroken als het verkeersaanbod afneemt.  

 

 

5.5.     Beek overleeft, zonder al te veel kleerscheuren  

 

De strijd in Zuid-Limburg is voorbij in nog geen 9 uur en op sommige locaties nog 

sneller. Drie uur na de inval komen de eerste Belgische krijgsgevangenen Nederland 

al binnen op weg naar Duitsland. De slecht voorbereide verdedigers zijn geen partij 

geweest voor de grote Duitse overmacht. Ondanks de uitzichtloze positie en 

ondermaatse verdediging, heeft het de vijand kostbare uren gekost om slechts 40 km 

te overbruggen en de massale oversteek van de Maas te beginnen. Ook de oversteek 

zelf heeft langer geduurd dan gepland. De “Blitz” is echter slechts even vertraagd, 

maar kost met 36 uur toch meer tijd dan gepland door het Duitse opperbevel.  

          Oversteek over Julianakanaal met motor 

          Aanvoer van rubberboten, Maasberg Elsloo 
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In de rest van Nederland gaat de strijd nog vier dagen door. De Duitsers hopen de klus in 

twee dagen te klaren. Ze hebben haast, omdat ze vrezen, dat Engelse versterkingen zullen 

aankomen in Nederland en dat daardoor hun rechterflank van de aanval op Frankrijk wordt 

bedreigd. Ze nemen daarom drastische en terroristische maatregelen als blijkt dat de 

tijdsdoelstellingen niet worden gehaald. Zo wordt het centrum van Rotterdam 

platgebombardeerd en andere steden bedreigd en worden Nederlandse krijgsgevangenen als 

verdedigingsscherm aan het front ingezet. Het laatste verzet op Nederlandse bodem eindigt 

op 17 mei op Walcheren. Opgemerkt moet worden, dat de gewone Duitse Wehrmacht 

soldaat zich in het algemeen tijdens de inval gedragen heeft binnen de geldende 

internationale oorlogsregels. Voor hen waren de Nederlandse vijanden “comrades in arms”, 

waarmee ze soms zelfs medelijden hadden. Het waren vooral de fanatieke SS-

aanvalsgroepen in het midden van het land, die zich in de meidagen hebben misdragen en 

een “vuile” oorlog voerden. In Zuid-Limburg werden gelukkig geen SS-troepen ingezet.  
 

Militaire slachtoffers 

Beek zelf wordt bezet zonder verzet. Het dorp wordt alleen gebruikt als rustplaats en 

doorgangsroute naar het Julianakanaal bij Elsloo. De lokale Nederlandse soldaten in 

het achterland voeren alleen beperkte vertragingsacties uit bij wegblokkades en 

kazematten. Tot hevige gevechten komt het maar op sporadische plekken. Vele 

Nederlandse soldaten geven zich over na een oproep door de Duitsers. Twaalf 

soldaten vluchten het klooster in van de zusters Franciscanessen in de Molenstraat 

en de kleuterschool wordt ingericht als lazaret voor de gewonde militairen.  

Op Beeks grondgebied is slechts licht en korte verzet gepleegd door twee 

mitrailleursecties van het 37ste Grensbataljon bij Neerbeek en het 1ste Bataljon aan de 

Geleenbeek bij Spaubeek, waarbij in totaal twee soldaten sneuvelen. Soldaat Jelle 

Nijhout, respectievelijk Sergeant Jozef Wijers. Beiden worden eerst in Beek begraven 

en na de oorlog vinden zij hun laatste rustplaats op de erevelden in Loenen, 

respectievelijk Grebbeberg bij Rhenen. Voor zover bekend, zijn dit de enigen, die 

binnen de gemeentegrenzen van Beek zijn gesneuveld tijdens de meidagen van 1940. 

Er zijn weinig gesneuvelden aan Duitse kant bekend. Ik heb vier gesneuvelden in 

Bunde, twee bij Geulle en twee bij Elsloo kunnen achterhalen, maar geen binnen de 

grenzen van Beek. 

In totaal sneuvelen 47 Nederlandse militairen of raken dodelijk gewond in Zuid-

Limburg in deze meidagen. De meeste worden gedood tijdens de verdediging van de 

bruggen over het kanaal of de Maas bij Maastricht. Vier daarvan behoren tot het 1ste  

bataljon van majoor Lamberti. 

Op het Duitse kerkhof in Ysselsteyn liggen 65 Duitse soldaten begraven, die 

gesneuveld zijn op Nederlandse bodem in Zuid-Limburg. Het overgrote deel is 

omgekomen bij gevechten rond Eijsden en Maastricht (46), vooral door Belgisch vuur 

veroorzaakt en bij de kanaalbruggen Bunde, Elsloo, Urmond/Berg en Geulle (14). 
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Gesneuvelde militairen, woonachtig in Beek: 

- Kapitein Braun, ingekwartierd in Beek, sneuvelt op 10 mei bij Roosteren. Hij wordt 

aanvankelijk begraven in Beek, maar ligt nu op het Ereveld Grebbeberg bij 

Rhenen. 

- Huzaar Victor Debets komt om bij een verkenningstocht op 12 mei in de buurt van 

Dordrecht. Zijn dood wordt pas op 29 mei door het Rode Kruis bekend gemaakt. 

Hij ligt begraven in Beek. 

- Drie Beekse militairen worden na de gevechten als vermist opgegeven. 

Aanvankelijk heerst nogal veel verwarring over de locaties van deze vermisten. 

Twee van hen kunnen alsnog in juli levend gelokaliseerd worden. De derde, 

Huzaar Jan Huntjens, werd geacht ontsnapt te zijn naar Engeland, maar blijkt later 

gesneuveld te zijn op 10 mei bij een vernietigend Duits bombardement op zijn 

kazerne in Den Haag. Hij ligt thans begraven op het militaire Erehof van de 

Algemene Begraafplaats aldaar. 

 

 

 
 

 

Op 15 mei worden vijf dode soldaten na vijf dagen geborgen aan de oever van de 

Maas bij Meerhoven (B). Eén daarvan, Jan Dohmen uit Merkelbeek, is om onbekende 

redenen in Neerbeek begraven in een oorlogsgraf. Waarschijnlijk is hij daar begraven, 

omdat toentertijd zijn moeder en zijn weduwe in Neerbeek woonden. 

Vele soldaten, die tijdens de mobilisatie in en rond Beek waren ingekwartierd, zijn 

lokale bekenden geworden en hebben banden aangehaald met de inwoners. Na de 

eerste dag van de Duitse inval sijpelen steeds meer berichten binnen, dat vele van 

hen zijn gesneuveld, gewond zijn geraakt, zijn gevlucht of gevangen zijn genomen. Er 

ontstaat nu grote ongerustheid over het lot van de eigen Beekse jongens, die elders 

in Nederland vechten. De onthutsing neemt alsmaar toe en de kerk loopt vol met 

Maria-aanbidders en biechtelingen! 

Voor zover mij bekend, is geen Beekse burger gedood tijdens deze 10e mei. 

Bekendmaking van de dood van Victor 
Debets door het Rode Kruis op 29 mei 

 Kapitein Petrus Braun Huzaar Victor Debets    Huzaar Jan Huntjens 
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Materiële schade 

Ook de materiële schade in en rond Beek valt 

erg mee, zoals blijkt uit de lijst van geclaimde 

schade. De inwoners komen in aanmerking 

voor financiële compensatie voor de schade, 

die door het Duitse leger is aangericht tijdens 

de opmars naar België. Zij moeten wel 

eenduidig kunnen aantonen, dat de schade 

door de Duitsers is aangericht. Dit blijkt in de 

praktijk nogal moeizaam overtuigend aan te 

tonen. In veel gevallen zijn er door de Duitsers 

geen schuldbekentenissen getekend en wordt 

daarom geen vergoeding gegeven. 

De inkwartiering van veel Duitsers in en rond 

Beek veroorzaakt veel kleine schades, die nooit 

gedeclareerd zijn. Zo nestelen zich steeds meer 

militairen voor de kerk en oude markt, die daar 

slapend de nacht doorbrengen. Velen worden ingekwartierd bij particulieren of 

boeren, scholen, fanfare gebouwen of verblijven op de weiden en tussen de 

boomgaarden. Er blijft veel afval en troep achter. De straat vóór de kerk is een grote 

vuilnisbelt met stro, paardenvijgen en papier. Veel winkels worden leeggekocht en er 

is een tekort aan veel gevraagd brood, vlees, chocolade en sigaretten. Niet alles 

wordt betaald of alleen tegen lage prijzen. Bij sommige boeren worden de koeien 

leeggemolken zonder enige vergoeding. Op 20 mei wordt de school in Neerbeek 

beroofd. Hoewel hiervan melding wordt gemaakt aan de Ortskommandant, gebeurt 

er verder niets. De legering van zo’n grote troepenmacht in de kleine gemeenschap 

Beek, veroorzaakt veel overlast en vervuiling, die de Beekenaren uiteindelijk zelf en 

zonder vergoeding moeten opruimen.  
Er is geen schade aangericht aan gebouwen of particuliere woningen, maar er wordt wel 

compensatie gezocht voor de volgende geleden schade: 

- Schade aan veldgewassen: 750 gulden. 

- Schade aan twee hobby-zweefvliegtuigen en materiaal van de lokale zweefvliegclub S.G.B.: 1.500 

gulden. Deze schade zou aangebracht zijn door militairen van de Duitse luchtmacht. 

- Gestolen muziekinstrumenten van de fanfare St. Callistus te Neerbeek: 200 gulden. 

- 4.300 kg haver uit het magazijn van de L.L.T.B., meegenomen door soldaten, zonder getekend 

ontvangstbewijs. 

- Schade, aangericht door het doortrekken van de Wehrmacht aan een recent nieuw geasfalteerde 

weg op Beeks grondgebied tussen Schimmert en Ulestraten: 815 gulden. 

- Diverse inbeslagnames en inkwartieringen van Duitse soldaten, zonder betaling of geldig 

ontvangstbewijs. 

- Te lage vergoeding ontvangen voor bier (15 pfenning), Els (20 pfenning) en chocola (5 pfenning). 

            Door de burgemeester van Beek erkende  
                       en ingediende schade- claims  
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6.  De Duitse invasie op 10 mei door Zuid-Limburg in 24 foto’s  

 

De afbeeldingen zijn veelal van Duitse troepenbewegingen binnen de sector van het 

1e Bataljon van het 37ste Regiment Infanterie en bestrijken de tijd tussen 03.55 en 

16.00 uur. De foto’s zijn gemaakt door meetrekkende Duitse legerfotografen of 

soldaten en (heimelijk) door lokale bewoners. Veel Duitse foto’s zijn welwillend ter 

beschikking gesteld door Jacquo Silvertant uit Valkenburg. 

Kijkend naar deze foto’s valt op, dat de hoofdmacht zich vooral te voet of te paard 

voortbeweegt. Het zijn vooral de voorhoedes, die gemotoriseerd zijn om snel te 

kunnen handelen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Doortocht door Amstenrade 

Grote groepen infanteristen van het 18e Infanterie Regiment 
trekken te voet op van de regio Waubach naar het Julianakanaal  

04.00 uur: Het offensief begint. Het Duitse 30ste  
Infanterie Regiment trekt Brunssum binnen. 

                       Overleg met stafleden   

Wo im Gottes Nahm liegt das scheiss Ort Beek? 
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In de buurt van Geleen, waarschijnlijk de kazemat aan de     
voet van de weg naar Sweikhuizen vóór de Geleenbeek 

De hoofdmacht op weg naar het  
Julianakanaal met karren en paarden 

   De voorhoede rust uit bij een kasteelhoeve onder de lentezon 

                        Voorbijtrekkend geschut, getrokken                                            
                        door paarden, omgeving Schinnen 

        Wachten aan de kanaaldijk, totdat de pontons gereed zijn om over te                                                                                               
kunnen steken over kanaal en Maas. Let op de wegblokkades links op de foto. 
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   Aanvoer van pontondelen (gewicht 1000 kg) bij het kanaal Het is goed rusten na gedane arbeid.                                   
De pontonbrug over het kanaal is klaar 

      Door Duitse propaganda gedramatiseerde landing aan               
      de oever van de Maas. Zo zwaar was de strijd zeker niet! 

Oversteek van kanon over Julianakanaal. Op 
de achtergrond de vernielde brug van Elsloo 

Ook in kleine rubberbootjes, geschikt voor 4-5 personen 
(“kleine Flossack”), worden de wateren overgestoken 

Troepen van de voorhoede zijn ondertussen al 
per rubberboot (grosse Flossack) de Maas aan 
het oversteken om de verdere weg voor de 
hoofdmacht zeker te stellen. Het Nederlands 
verzet is dan al lang gebroken (16.00 uur).  
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                   Voor het voetvolk, paarden en karren                                 
                   wordt een kleine pontonbrug aangelegd,                               
                   hier over de Maas in de buurt van Elsloo 

                    Als de pontonbrug eenmaal gelegd is,                                  
                    kan de hoofdmacht snel verder trekken  

Notitie bij deze foto: 
Overtocht over de Maas met 
een “grosse Flossack”, 
geschikt voor 12-13 man of 
een licht wapen, zoals hier 
een antitankkanon. Deze 
rubberboten worden ook wel 
op enige afstand aan elkaar 
geschakeld en met planken 
belegd om zo een kleine 
drijvende brug te vormen. 
Infanteristen kunnen zo snel 
de kleinere rivieren 
oversteken 

Notitie bij de artillerie-foto’s: 
De Duitse 18e Infanteriedivisie, die de regio van Beek 
aanvalt, beschikt over 165 artilleriestukken van klein, middel 
en zwaar kaliber. (Aan Nederlandse kant staan er 2!!). De 
verdedigers van het Julianakanaal worden urenlang door 
artillerie-eenheden bestookt. De zeer effectieve lichte 
pantserafweerkanonnen zijn daarbij berucht geworden door 
de uitschakeling van de kazematten. Het zwaar kaliber 
geschut (15cm) staat opgesteld in de achterhoede (zie foto 
links) en heeft een bereik van 13.5 km. Dit geschut is vooral 
ingezet bij gevechten aan de Maas en Albertkanaal. Er wordt 
een artilleriestelling ingericht bij Kerensheide, die met een 
telefoon is verbonden met de uitkijkpost op de steenberg van 
de Maurits. Na twee dagen is de stelling weer ontmanteld. 
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7.  De “Westfeldzug” dendert door 
 

7.1.     Opwinding en berusting 
 

Wij zijn het “broedervolk” 

Het voorbijtrekken van Duitse legereenheden door Beek trekt vele nieuwsgierigen. 

Veel inwoners verzamelen zich langs de wegen om het gedisciplineerde en 

goedgemutste leger voorbij te zien gaan. Zij 

zijn verbaasd over zo’n grote en goed 

uitgeruste troepenmacht. Er wordt niet 

meer gevochten in Zuid-Limburg en de 

Duitsers hebben relatief weinig verliezen 

geleden.  De sfeer is dan ook redelijk 

gemoedelijk. De soldaten worden in hun 

moedertaal aangesproken en van echte 

vijandschap is vooralsnog geen sprake. In 

minder dan vier dagen trekt het grootste 

deel van de 18e Infanteriedivisie voorbij met 

16.000 manschappen, samen met motoren, 

vrachtauto’s, artillerie, karren, aanhangwagens en 6.000 paarden, allemaal op weg 

naar de pontonbruggen, die ondertussen in aantal en omvang zijn toegenomen. 
Een korte persoonlijke beschouwing: 

Bij het doorlezen van de diverse (getuigen) verslagen is mij de bovengenoemde afwachtende 

sfeer jegens de Duitsers opgevallen. Bij de inval staan veel burgers vol verbazing over zoveel 

machtsvertoon gewoon langs de weg te kijken en maken soms een praatje met de 

vijandelijke soldaten als ze even stoppen. De overrompeling is groot en men ziet nauwelijks 

het gevaar. Vol bewondering worden de moderne wapens bestudeerd. Getuigen verklaren, 

dat bij de beschieting van de bunkers burgers staan toe te kijken. De Duitsers worden zelfs 

verzocht niet op de bunkers te schieten, want er zitten mensen in! Gevangengenomen 

Nederlandse soldaten praten ook met hun tegenstanders als “comrades in arms”. Ik herinner 

mij, dat mijn vader is gaan kijken naar de Duitse pantservoertuigen, die Sittard zijn 

binnengereden en zich op de markt aldaar hebben verzameld. Vervolgens wil hij allerlei 

details over de voertuigen weten. Het leuke is, dat hij nog serieuze antwoorden op zijn 

vragen krijgt ook!  Mij staat ook het beeld bij van een Nederlandse en Duitse soldaat die 

gebroederlijk samen staan te kijken naar een luchtgevecht tussen een Nederlandse en Duitse 

jager in de buurt van de Moerdijkbruggen.  

Is het naïviteit, een verdoving door de overrompeling of het snelle besef, dat we de nieuwe 

situatie maar moeten accepteren, zolang we er maar geen last van hebben in ons dagelijks 

leven? In Zuid-Limburg zullen de aloude banden met de oosterburen zeker meegespeeld 

hebben, alsmede het gedisciplineerd gedrag van de soldaten tijdens de inval. De verdedigers 

worden vaak de kans geboden zich over te geven vóór de aanval begint. In de praktijk 

gebeurt dat ook. De Duitse soldaten laten niet na om te beklemtonen, dat zij “kein Krieg mit 

De militaire kolonnes blijven maar komen op                
weg naar België, zoals hier over een grote        
pontonbrug over de Maas achter Elsloo 

 



46 
 

Holland” willen, maar het gemunt hebben tegen de Fransen en de Engelsen. Soms worden 

Nederlandse soldaten na overgave naar huis gestuurd om gevangenschap te vermijden. Ik 

denk overigens, dat de onwetendheid over wat er nog komen gaat een rol gespeeld heeft. 

“Laten we maar afwachten, het zal wel niet zo erg zijn”, dat is de heersende gedachte. Laten 

we ook niet vergeten, dat de Nederlanders op dit moment al generaties lang geen oorlog 

meer hebben meegemaakt in tegenstelling tot de ons omringende landen. 
 

 

Meteen op de eerste dag hangen Duitse soldaten 

aanplakbiljetten op met de mededeling, dat Beek in Duitse 

handen is en worden de eerste Nederlandse gevangenen 

ondergebracht in de fanfarezaal van Beek.  

En meteen geven de Duitse autoriteiten speciale 

bankbiljetten uit voor de bezette gebieden. De officiële 

vaste wisselkoers is één gulden voor 1.5 Reichsmark. 

Hiermee kunnen passerende militairen onderweg voeding 

en andere zaken kopen van de lokale bevolking. De troepen 

hopen zich op door de traag verlopende oversteek over 

kanaal en Maas. Vele van hen rusten uit in de weiden en 

boomgaarden rond Beek, maar ook in de lokale cafés, die 

overvol raken en zeer goede zakendoen. 
 

De reuring blijft nog wel even 

Het geluid van naderende voertuigen en soldaten wordt minder als de complete 18e 

Divisie is gepasseerd. Grote aantallen Duitse en enkele Britse vliegtuigen blijven nog 

wekenlang overvliegen en soms ontstaat een luchtgevecht op grote hoogte. Op een 

Beekse woning wordt afweergeschut geplaatst. 

De inwoners pakken na alle opwinding weer hun dagelijkse levensritme op, niet 

wetend wat hen allemaal nog te wachten staat. Al snel stromen vervangingstroepen 

en voorraden weer door Beek, naarmate het Duitse leger verder vorderingen maakt 

in België en Frankrijk. Een heel scala aan voertuigen trekt voorbij. Rode Kruisauto’s, 

zware artillerie, tanks, cavalerie, munitietransporten, pantserauto’s, zwaarbeladen 

vrachtauto’s, motoren, karren en verse troepen te voet trekken weer langs, maar het 

aantal dagen zonder doortochten begint na 20 mei wel toe te nemen, zeker als dan 

de doortocht via Elsloo zo goed als beëindigd wordt. De doortocht van oost naar west 

door Beek stopt en er is eindelijk rust op de Stationsstraat. Er blijven echter nog wel 

troepen bewegen van noord naar zuid via de Mauritslaan, Wolfeynde en 

Maastrichterlaan. 

Ook de omgeving blijft onrustig door de vele bombardementen, die Britse en Franse 

vliegtuigen in de regio blijven uitvoeren. Dit gaat vaak gepaard met lichtfakkels en 

luchtalarm. Vanaf medio juni vliegen veel Britse toestellen richting Ruhrgebied in 

Duitsland. Hun strategische doelen zijn verlegd naar de “Heimat”. 

   Duits geld: één en vijf Reichsmark 
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7.2.     Beek als militaire logistieke “hotspot”  
 

Krijgsgevangenen 

Hoewel het aan het “Beekse front” rustig wordt in de avond van de 10e mei, zal er in 

de dagen erna nog veel opwinding zijn in en rond het dorp.  

Zo stort er een Duits verkenningstoestel, een Dornier DO-17P, neer zuidelijk van het 

buurtschap Kerensheide (de Heide), dat toen deel uitmaakte van de gemeente Beek. 

Het moet een noodlanding maken wegens motorpech. De drie inzittenden raken 

daarbij gewond. In de uren na de crash blijft het toestel onbeheerd achter en ziet de 

lokale bevolking kans allerlei nuttige gebruiksvoorwerpen en “souvenirs” uit het 

vliegtuig te slopen. De zware accu krijgt een nieuwe bestemming in een van de 

vrachtauto’s van de Beekse firma Dabekausen. Later op de dag zal het toestel 

bewaakt gaan worden door Duitse soldaten en is de lol van het “strippen” voorbij.  

In de dagen onmiddellijk na de inval in 

Zuid-Limburg marcheren veel Belgische en 

Nederlandse krijgsgevangen door Beek 

richting Duitsland. Zij komen van Eben 

Emael en Tongeren, respectievelijk 

Maastricht. Zij worden stil en met 

medelijden gadegeslagen door de 

Beekenaren. Op 13 mei houdt een groot 

aantal Belgische gevangenen halt in het 

Raadhuispark om even uit te rusten. De 

Duitse bewakers staan toe, dat inwoners 

hen van eten en drinken voorzien. Daarna 

vertrekt de groep via Schinnen richting 

Selfkant om daar per trein of vrachtwagen 

naar de gevangenkampen getransporteerd 

te worden. 

Op 14 mei valt de strategisch belangrijke 

stad Luik, hetgeen opnieuw leidt tot lange 

rijen uitgeputte, hongerige en onderkoelde 

Belgische gevangenen, die door Beek 

trekken richting Duitsland. Hiermee is de 

stroom sloffende soldaten overigens nog 

niet voorbij. Er zullen nog duizenden gaan volgen, naarmate de Belgen en Fransen 

meer terrein verliezen. Zij zullen een goede onderhandelingspositie vormen voor de 

Duitsers bij de besprekingen over de onvermijdelijke overgave. 

 

         Belgische krijgsgevangenen in het                       
         Raadhuispark te Beek, 13 mei 1940 
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Ondertussen gaan de Duitse troepenbewegingen 

in tegenovergestelde richting door. Het aantal 

oversteekplaatsen aan het Julianakanaal is nog 

steeds te beperkt om de grote massa aan 

aanvoer soepel te laten verlopen. Hierdoor moet 

er in het dorp en omgeving gebivakkeerd 

worden, totdat men door kan marcheren. De 

Duitse Wehrmacht vordert zes bussen van de 

Beekse transportfirma EBAD, twee auto’s van 

aannemer Kerckhoffs en een auto van de heer 

Engels om het transport van personeel en 

materiaal naar het (Belgische) front sneller te 

laten verlopen. Het drietal claimt hiervoor in 

totaal 31.000 gulden, dat door het leger wordt 

erkent en uitbetaald met 21.000 Reichsmarken. 

Een munteenheid, die men eigenlijk niet wil. 
 

Militair vliegveld Beek “avant la lettre”  

Voor het eerst verschijnen op 18 mei ook SS’ers op doortocht in Beek, die alle wegen 

in de buurt blokkeren met hun voertuigen en zware wapens. Britse jagers hebben 

deze voertuigen “geroken ”en vallen in de omgeving met mitrailleurvuur aan tot 

grote schrik van de bevolking. 

De eerste Duitse transporttoestellen landen op de smalle strook van de zweef -

vliegclub in Neerbeek. Het vliegveldje werd vóór de oorlog gebruikt door hobbyisten 

en is in de mobilisatietijd aangewend 

als uitwijkplaats voor noodgevallen 

voor de Nederlandse luchtmacht. Het 

vliegveldje heeft maar beperkte 

faciliteiten en wordt door de Duitse 

Luftwaffe tijdens de opmars naar 

België en Frankrijk tot 20 mei gebruikt 

voor de aanvoer van goederen. Op 

een gegeven moment staan er wel 

negen toestellen geparkeerd op het 

terrein. Dat moet een bijzondere 

aanblik zijn geweest voor de omwonenden. Een navrant detail: bij aankomst van de 

Duitsers op het vliegveld worden zij opgewacht door twee accordeon spelende 

zigeuners (zie foto). In 1944 zullen zij na een razzia vermoord worden.  

Als de Duitsers het vliegveldje niet meer nodig hebben, wordt het terrein verkaveld 

en verpacht. 

15 mei 1940. Gebouwen van de zweefvliegclub                                   
  in Neerbeek, bezet door de Duitse Luftwaffe 

    Door de Beekse burgemeester goedgekeurde    
    claim m.b.t. 9 voertuigen voor de Wehrmacht 
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Noodgeld, de communicatie en het transport ligt plat en meer misère 

Na de inval komt het nationale financiële system tot stilstand. Evenals andere 

gemeenten, besluit Beek daarom om noodgeld uit te geven voor de lokale economie. 

Dit noodgeld, ter waarde van 2.600 gulden, wordt slechts één week gebruikt en er 

worden ongeveer 1.600 

“bonnen” in Beek in circulatie 

gebracht met kleine bedragen 

van 25 cent, één gulden en 2.5 

gulden. Dit noodgeld is 

bestemd voor gezinnen van 

opgeroepen militairen, arbeids- 

loon voor tewerkgestelde 

werkelozen en werklieden van 

de gemeente. Uiteindelijk zal 

een formele wisselkoers 

worden vastgesteld tussen de 

Reichsmark en de gulden. 
De Nederlandsche Bank wil 

voorkomen dat de geldvoorraad uit haar diverse agentschappen in vijandelijke handen zal 

vallen. Zeker als blijkt, dat het oostelijk deel van het land al op 10 mei grotendeels is bezet. 

Daarom verstuurt zij het geld naar de hoofdbank in Amsterdam. Als dit niet mogelijk is, 

wordt het vernietigd. Burgers houden hun zilveren rijksdaalders en guldens zoveel mogelijk 

achter. Ook trachten zij hun papiergeld zoveel mogelijk om te wisselen in klinkende munt. 

Hierdoor ontstaat in de eerste oorlogsdagen vooral een groot tekort aan lagere coupures. De 

invoering van “papieren munten” moet het tekort oplossen. Door de gevechtshandelingen 

zijn de transportmogelijkheden echter onzeker. Door de slechte bereikbaarheid vreest men 

dat de overheid niet in staat zal zijn om overal genoeg zilverbonnen naar toe te 

transporteren. Dit leidt tot de uitgifte van het lokale noodgeld. Op 11 mei telegrafeert de 

Bank al naar de provincies en gemeenten, dat zij gemachtigd zijn om noodgeld te maken en 

uit te geven. De Nederlandsche Bank blijkt echter vanaf 15 mei alweer in staat om het gehele 

land te voorzien van bankbiljetten en zilverbonnen. Dit zorgt ervoor, dat de machtiging op 17 

mei wordt ingetrokken.  
 

     Beeks noodgeld en opgave van uitgegeven noodgeld aan het Ministerie  
     Van Binnenlandse Zaken en Financiën door de burgemeester van Beek 
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Van 10 tot 15 mei ligt het openbaar vervoer stil, zijn 

de banken en postkantoren gesloten en worden er 

geen kranten of tijdschriften bezorgd. Ook het lokale 

telefoon- en telegraafverkeer en de postbezorging 

komen tot volledig stilstand als gevolg van de 

vijandelijkheden in de rest van Nederland. Na 15 mei 

start de zaak weer langzaam op. Het zal echter tot 

begin juli duren eer alle verbindingen in district 

Maastricht en de nationale bezorging weer volledig 

hersteld zijn. 

 

Op 15 mei geeft het Nederlandse leger zich formeel 

over, na het bombardement op Rotterdam en de 

dreiging, dat Utrecht als volgende stad “ausradiert” 

zal worden. De leden van de regering en de koningin 

ontsnappen naar Londen en zullen daar tijdens de 

oorlog verblijven.  

Meteen na de overgave introduceren de Duitse 

autoriteiten de Centraal-Europese tijd, die in 

Duitsland gangbaar is (Nederlandse tijd + 1.40 uur) 

en voeren het Duitse strafrecht in. 
 

De toestroom van militairen neemt af, maar……… 

Eind mei komt een langzaam einde aan de doortocht van Duitse militairen en kan 

Beek weer een beetje ademhalen. Echter de rust is van korte duur. De effecten van 

“Fall Gelb” zullen nog een tijd merkbaar blijven. Als op 28 mei ook het Belgische leger 

capituleert, komt wederom een grote stroom Belgische en Franse krijgsgevangenen 

door Beek op weg naar Duitse gevangenschap.  

Een groot munitietransport stopt op 22 mei 

op het emplacement van het station van 

Beek, hetgeen grote commotie veroorzaakt 

bij de inwoners. Zij, die dicht bij het station 

wonen zoeken tijdelijk hun heil elders. Er 

bestaat namelijk grote angst, dat Britse 

jachtvliegtuigen het transport zullen 

bestoken. Gelukkig vertrekt de trein alweer 

snel richting zuiden. 

Aan de passage van Duitse vervangings- troepen en materiaal door de omgeving van 

Beek komt medio juni een definitief einde als de veldtocht tegen Frankrijk nagenoeg 

is afgelopen. Daarmee komt ook een einde aan de bombardementen van Britse en 

   Introductie van de Duitse tijd op 15 mei 

 Vooroorlogs station Beek 

          Uit: Limburgsch Dagblad 4 juni 1940 
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Franse vliegtuigen op Duitse konvooien in Zuid-Limburg. De Britse vliegtuigen gaan 

hun doelen vanaf nu verschuiven naar Duitsland. Hierdoor lijkt het dat er een einde 

komt aan een periode van angsten en onrust. Echter het ergste moet nog komen! 
 

……….Alweer grote drommen krijgsgevangenen 

Na de formele overgaven van België op 28 mei en Frankrijk op 22 juni komen voor de 

derde keer grote groepen Belgische en Franse krijgsgevangenen door het dorp op 

weg naar internering in Duitsland. Op hun doortocht passeren ze de hoek 

Wolfseynde/Stationsstraat. Hierbij maakt de bevolking voor het eerst kennis met een 

donkere koloniaal soldaat (zie ook foto). Dit keer wordt elke steun door de bevolking 

aan de voorbijtrekkende gevangenen beschouwd als een anti-Duitse daad, waarvoor 

men het risico loopt neergeschoten te worden. Toch slaagt men erin wat voedsel af 

te geven of zelfs enkele gevangenen te laten ontsnappen. Vanaf juli worden de 

gevangenen op het station van Beek op de trein gezet. De aantallen worden te groot! 

 

Begin juni wordt het mijnspoor bij Neerbeek gebombardeerd door de Engelsen. 

Enkele dagen later gebeurt hetzelfde met acht bommen bij Spaans-Neerbeek en een 

aantal in de haven van Stein. Het geweld blijft dus soms nog dicht bij huis. 

 

De eerste vorderingen  

Vanaf juni begint de Duitse Wehrmacht met 

het vorderen van legerpaarden, die in de 

mobilisatietijd aan het Nederlandse leger 

waren verkocht en weer bij de burgers zijn. 

Er worden ook opnieuw voertuigen opgeëist. 

De opgave van de paarden moet uiterlijk 12 

juni worden ingeleverd bij de territoriale 

bevelhebber van Limburg. Noord-Brabant en 

Zeeland. De burgemeester doet nog zijn 

uiterste best om de zaak te vertragen en aan 

Belgische krijgsgevangenen marcheren door het Zuid-   
  Limburgse land op weg naar Duitsland, 6 juni 1940. 

Franse krijgsgevangenen op doortocht door Beek                       
op de hoek Wolfseinde/Stationsstraat. Juni 1940 

             Vordering tot aanmelding van legerpaarden 
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te tonen, dat er geen paarden meer 

achtergebleven zijn, maar daar nemen de 

Duitsers geen genoegen mee. Men weet, dat 

er nog paarden onder de bevolking zijn. Hij 

moet uiteindelijk op 4 november een oproep 

doen aan de bevolking om de aanwezige 

dieren alsnog aan te melden. 

 

Om zo min mogelijk van de 84, nog 

aanwezige, voertuigen te hoeven in te 

leveren, stelt de burgemeester een 

uitgebreide lijst op met 21 voertuigen, die 

absoluut onmisbaar zijn voor de lokale 

economie en dienstverlening. Te denken 

valt daarbij aan bestelwagens en 

vrachtauto’s, ziekenvervoer, politieauto’s, 

en de doktersauto. Men mag aannemen, 

dat deze lijst langer is, dan noodzakelijk! 

Overigens krijgen slechts zes voertuig- 

bezitters een vergunning om te rijden 

wegens gebrek aan benzine. Ook de 

rijvergunning voor de Opel van de 

burgemeester wordt op 6 juli ingetrokken.  
 

Op 20 juni verschijnt voor het eerste een hakenkruisvlag in Neerbeek. Een duidelijk 

bewijs, dat de overwinning is behaald. Dit symbool zal de komende jaren veel 

publieke gebouwen gaan “sieren”. 
 

Totale victorie  

Aan het einde van juni is de verovering van West-

Europa afgerond na de officiële en onvoorwaardelijke 

overgave van Frankrijk op 22 juni 1940. Parijs was al op 

13 juni tot open stad verklaard en wordt niet 

verdedigd. Eigenlijk is de strijd al op 16 juni afgelopen 

als Pétain om een wapenstilstand vraagt. Duitsland kan 

zich opmaken voor een grote overwinningsparade in 

Berlijn. In nog geen zes weken tijd blijkt de “Blitz” 

strategie uiterst succesvol te zijn geweest. Zelfs de 

meest optimistische plannenmakers zijn verrast door 

de snelheid, waarmee de “Westfeldzug” ten einde is 
       “De wapenstilstand is getekend”                  
              Le Matin van 23 juni 1940 

                  Lijst van onmisbare voertuigen in Beek 

Bericht van de Beekse burgemeester: “er                            
zijn geen legerpaarden meer in Beek”. 
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gebracht. Het zelfvertrouwen en het gevoel van onoverwinnelijkheid is terug en 

Hitler is populairder dan ooit. Dit sentiment zal een belangrijke rol spelen bij een 

volgende grote slag, die eraan staat te komen.  
 

Demobilisatie 

Tussen 25 en 30 mei keren veel van de 250 Beekse soldaten terug naar huis vanuit 

hun kazernes in andere delen van Nederland in het kader van de demobilisatie. Vele 

zijn gewond en moeten verder verzorgd worden. Er zijn op dat moment vooralsnog 

drie vermisten en één is met zekerheid gesneuveld. Dus nog veel onzekerheid bij een 

aantal Beekse gezinnen. Hieraan komt pas in augustus een einde, als bekend wordt 

dat de vermisten P. Gelissen en J. Clermons zich in Engeland bevinden en dat de 

vermiste H. Huntjes achteraf toch gesneuveld blijkt te zijn. 

Half juni 1940 keren ook de Beekse krijgsgevangenen terug naar hun huizen. Zij zijn 

onderdeel van de 20.000 Nederlandse soldaten die tijdens de oorlogshandelingen in 

Duitsland gevangen hebben gezeten. Een belangrijke reden voor de internering is om 

te voorkomen, dat er verzetswerk gepleegd zou worden tijdens de opmars van de 

Duitsers. Met de gijzelaars in hun macht, hadden zij een 

krachtig middel achter de hand.  
Het Nederlandse leger wordt ontmanteld: 

Na de overgaven van het Nederlandse leger op 15 mei, 

vallen in principe alle Nederlandse soldaten onder de 

krijgsgevangen regels van Genève. Op 21 mei wordt 

bepaald, dat alle militairen moeten terugkeren naar de 

gebieden, waar ze op 9 mei gelegerd waren. Alle wapens en 

munitie moeten daarbij “met snelheid en zorg” verzameld 

worden. Op 24 mei mag de helft naar huis terugkeren en de 

rest krijgt op 4 juni. z.g. “Groot verlof”. D.w.z. men blijft 

formeel in dienst, maar mag naar huis als men kan 

aantonen, dat men in eigen onderhoud kan voorzien of nodig 

is voor anderen. Beroepsofficieren moeten een erewoord-

verklaring tekenen, dat zij nooit in verzet zullen komen tegen 

de Duitsers. Doet men dat niet, dan raakt men alsnog in gevangenschap in Duitsland. De 

meesten zullen tekenen. De ongeveer 20.000 militairen, die tijdens de militaire acties 

gedurende de meidagen gevangen waren genomen, worden aanvankelijk als krijgs- 

gevangenen afgevoerd naar diverse kampen in Duitsland en komen in de loop van juni ook 

terug naar huis. 

Medio juni is het actieve Nederlandse leger van 280.000 man geslonken tot 80.000 en een 

maand later tot 65.000. Alle hoofdkwartieren en staven worden geleidelijk opgeheven. Voor 

de 60,000 resterende manschappen wordt medio juli een “opbouwdienst” ingesteld voor 

allerlei ondersteunende taken, zoals herstelwerkzaamheden, gewonden verzorgen, 

identificatie, opsporing van vermisten, etc. Medio juli is het Nederlandse leger geheel 

opgeheven.  

Aankomst eerste gevangenen per        
trein in Oldenzaal en Zevenaar. 
Limburgsch Dagblad, 5 juni 1940 
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De opbouwdienst zal later door de bezetter voor andere doeleinden worden aangewend. Dit 

is een onderwerp, dat verder wordt behandeld in deel twee van de kroniek.  

In mei 1942 zullen de (onder) officieren weer opgeroepen worden om zich te melden 

voor hernieuwd krijgsgevangenschap. In april 1943 zullen ook de manschappen 

moeten volgen, hetgeen nogal wat gevolgen zal hebben. Wat die zijn, staat vermeld 

in deel twee van deze kroniek. 

Terug naar 1940. Hitler persoonlijk tekent op 

1 juni het bevel, om alle Nederlandse 

krijgsgevangenen vrij te laten en v.a. 5 juni 

komen de eerste ex-gevangenen per trein 

terug. Een aantal moet de terugkeer (deels) 

te voet ondernemen. Hitlers voornaamste 

argument voor de vrijlating is de poging het 

Nederlandse volk gunstig te stemmen t.o.v. 

de “goedwillende” Duitse bezettingsmacht. 

Hij geeft de soldaten een compliment voor 

hun moedig verzet en het feit, dat zij de 

Duitse soldaat met open vizier en respect 

tegemoet zijn getreden. Hitler heeft vooral 

behoefte aan rust en heeft Nederland later 

nodig als leverancier van soldaten en 

arbeiders in de oorlogsindustrie i.v.m. zijn 

geplande aanval op Rusland. Hij wil deze 

aanval rechtvaardigen als campagne tegen het communisme, waaraan alle westerse 

landen mee moeten doen. 

Eenmaal thuisgekomen ontvangen de soldaten geen heldenontvangst en moeten zij 

weer zo snel mogelijk aan het lokale sociale en economisch verkeer gaan deelnemen. 

Gezien de heersende werkeloosheid is het vinden van een job geen makkelijke 

opgave. In Beek is de situatie echter nog relatief gunstig met de nabijheid van de 

Maurits en de behoefte aan agrarische arbeiders. 

 

7.3.   Naweeën 
 

De gevolgen van de Duitse doortocht denderen nog 

een tijdje na in de voorheen zo rustige gemeente 

Beek. 

Een van de eerste zaken, die na 15 mei 1940 worden 

opgepakt, is het op sterkte brengen van de 

gemeentepolitie. Hiertoe worden negen Beekenaren 

Besluit van Hitler ter vrijlating van de Nederlandse 
krijgsgevangenen. De Telegraaf van 2 juni 1940 

Uit: Limburgsch Dagblad van 30 mei 1940 
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ingezworen als onbezoldigd hulp-veldwachter. Zij dienen vooral de orde te bewaken 

en op te treden bij een onverhoopte luchtaanval.  

Na de inval van de Duitsers komt de aanvoer van goederen 

nagenoeg stil te liggen en dreigen woekerprijzen voor de 

steeds schaarser wordende producten. Gezien de ontstane 

onzekere situatie is de angst voor hamsteren groot. Op 21 mei 

vaardigt de commissaris der koningin in Limburg, op gezag van 

de bezetter, daarom een oproep uit aan alle Limburgers met 

een aantal regels om hamsteren tegen te gaan. Er wordt met 

name opgeroepen om zo zuinig mogelijk met de beschikbare 

goederen om te gaan terwijl er strikte regels voor de prijzen 

worden opgelegd. Deze situatie zal nog een aantal weken 

aanhouden. De publieke activiteiten worden afgelast en 

huwelijken en jubilea worden tot nader order uitgesteld.  

Het maken en verspreiden van foto’s van Wehrmacht- 

soldaten, voertuigen en krijgsgevangenen wordt ten strengste 

verboden. Dit verbod zal blijven gelden tot eind juni, als de 

“Westfeldzug” afloopt.  

Ondertussen loopt de werkeloosheid verder op en komt de 

“Arbeitseinsatz” in werking. Hierover in het volgende 

hoofdstuk meer.   

Tenslotte wordt eind juni van hogerhand opgedragen een kijk- 

en luisterdienst op te tuigen binnen de 

Luchtbeschermingsdienst. Hiertoe worden door de 

burgemeester 40 mannen opgeroepen, die nog geen  

veertien dagen één nacht ter beschikking te staan, waarbij 

de post door twee man moet worden bezet.  

 

 

Uit: Limburgsch Dagblad  
       van 4 juni 1940 

Bitte Lächeln. De klus is geklaard: genieten van een    
pot bier op een terras op het Vrijthof in Maastricht 

   Oproep voor de kijk-en luisterdienst 
     Limburgsch Dagblad 26 juni 1940 
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De oorlog is West-Europa is voorbij en de mensen verwachten dat het leven haar 

normale loop zal hernemen. Echter zal het leed nog lang niet voorbij zijn en zich op 

verschillende manieren manifesteren in de komende jaren. Nederland en dus ook 

Beek zullen nog lang onderworpen worden aan de “zegeningen” van het Nationaal 

Socialisme. De overgave van het Nederlandse leger op 15 mei 1940 markeert een 

periode van ruim vier jaar bezetting van Beek, waarin Nazi-Duitsland haar grip op het 

sociale, politieke, culturele en economische leven stap voor stap zal verstevigen.  

De bezettingstijd in Beek wordt behandeld in deel twee van deze Kroniek: “De buren 

blijven” 
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8.  Evaluatie, waarom ging het zo snel mis? 

 
In hoofdstuk 1: “De context” zijn eigenlijk al de ingrediënten aangegeven, waarom 

het wel mis moest gaan in de meidagen van 1940. Dat het echter zo snel zou gaan 

kwam toch voor velen als een verrassing. Hoe reageerde het militaire leiderschap en 

de politiek op dit debacle? Er is veel geschreven over dit thema. Ik er heb twee 

evaluatierapporten uitgelicht van de meest betrokken instanties: die van de Generale 

Staf, daterend uit 1947 en die van het Ministerie van Oorlog uit 1952.  

Verder heb ik mijn eigen analyse toegevoegd om een aantal onbesproken zaken toe 

te voegen.  

 

Evaluatie van de Generale Staf in 1947 

De Generale Staf meende in haar evaluatie van 1947 de oorzaken gevonden te 

hebben voor het falende leger. De beschuldigende vinger gaat vooral uit naar 

algemene zaken, zoals: de politiek van ontwapening en de preventieve taak, die het 

leger kreeg opgedragen, het pacifistische maatschappelijk sentiment en gebrek aan 

mentale urgentie, door de reeds 100-jarige periode van vrede. De troepen waren niet 

ingesteld op de gedachte, dat zij nog zouden worden opgeroepen om daadwerkelijk 

te vechten. Weinig zelfkritiek dus, behoudens de, door de Generale Staf en politiek 

altijd maar verkondigde stelling (tegen beter weten in), dat het Nederlandse leger 

sterk genoeg zou zijn, om de potentiële aanvaller op andere gedachten te brengen. 

Alles werd gedaan om de bevolking rustig te houden en vooral geen paniek te zaaien. 

Ook tijdens de mobilisatie werd over de reële mogelijkheid van oorlog niet of 

nauwelijks gesproken.  
 

Evaluatie van het Ministerie van Oorlog in 1952 

In 1952 heeft het toenmalige Ministerie van Oorlog 

een overzicht opgesteld over de krijgsverrichtingen 

in Zuid-Limburg. In hoofdstuk III doet zij een 

nabeschouwing over in hoeverre de getroffen 

verdedigingsmaatregelen en de houding der 

soldaten in Zuid-Limburg aan de verwachtingen 

hebben beantwoord. Het Ministerie keek daarbij 

vooral naar het gedrag van de lokale operationele 

eenheden. De aansturing van de legerleiding in de 

lokale hoofdkwartieren wordt slechts sporadisch 

aangehaald. Het accent ligt op diverse observaties 

m.b.t. gebrek aan mensen, materiaal en adequate 

communicatie aan het front. Ook zijn er lokale 

beslissingen genomen o.b.v. niet reële 
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verwachtingen met alle nadelige gevolgen van dien. Aan het eind van dit hoofdstuk is 

een samenvatting opgenomen van de evaluatie in 1952. Dit overzicht geeft een 

goede inkijk in de lokale operationele omstandigheden, waarin de vertragingsacties 

moesten plaatsvinden. 
 

Persoonlijke aanvullingen: 

Ik wil hierbij een aantal aanvullende opmerkingen maken, die gericht zijn op de 

strategie en beleid van Leger en Overheid, waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij 

de operationele eenheden gelegd kan worden. 

1. Een aspect, dat bijvoorbeeld niet wordt besproken is het feit, dat op 5 februari 

1940, drie maanden voor de inval, een wisseling plaatsvond in het opperbevel. Chef 

Staf General Reijnders trad terug wegens verschil van mening met de regering.  

Generaal Winkelman volgde hem op. Hij had een andere kijk op de verdediging, die 

slechts in luttele maanden moest worden geëffectueerd. 

2. In de evaluatie van 1952 wordt opgemerkt, dat de 

verdediging van de bruggen gebaat is bij goed 

uitgeruste stellingen vlak in de buurt van de brug. De 

stellingen waren er wel, maar de bewapening en 

bemanning waren veel te mager. Dit had de 

legerleiding kunnen en moeten weten. Toch liet men 

de mannen bewust een groot risico lopen, zonder 

reële kans op succes. 

3. Ook is gebleken, dat de militairen niet goed waren 

voorbereid op hun taak tijdens de mobilisatie. De 

aandacht ging veel te veel uit naar het graven van 

stellingen. De tijd voor opleiding en praktijk- 

oefeningen was daardoor beperkt en de wél 

beschikbare ruimte werd veelal niet efficiënt benut, 

vaak wegens gebrek aan geld en middelen. Ondanks de focus op het aanleggen van 

verdedigingsconstructies waren een aantal stellingen/bunkers niet gereed voor de 

strijd op 10 mei.  

4. De hogere legerleiding had de impact en mogelijkheden van een moderne en 

beweeglijke oorlogsvoering wel onderkend, maar was zich blijven richten op een 

statisch verdedigingsconcept. Een euvel, dat overigens ook in België en Frankrijk veel 

opgeld deed.  

5. Men kan de vraag stellen of de Nederlandse soldaten wel voldoende motivatie 

hadden om hard door te vechten. De legerleiding had door de neutraliteitspolitiek 

nooit een openlijke urgentie willen/kunnen opbouwen bij de bevolking en de 

beperkte middelen waren ook niet bepaald motiverend. Men geloofde te lang in de 

geruststellende woorden van Hitler, ondanks de slechte ervaringen, opgedaan in het 
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recente verleden en ondanks verkregen informatie van de inlichtingendienst en van 

andere bronnen. 

6. Door de bezuinigingen waren hele jonge lichtingen in de dertiger jaren niet 

opgeroepen. Dat betekent, dat tijdens de mobilisatie veel oudere mannen (35 jaar en 

ouder) moesten opdraven, terwijl de jongeren thuis zaten. 

7. Een starre bevelsstructuur: De eenheden werden verplicht veranderingen in de 

lokale frontsituaties eerst te melden aan het hoofdkwartier en verder af te wachten. 

Pas daarna werden nieuwe of aangepaste orders uitgegeven. Hierdoor ging tijd 

verloren en liep men vaak achter de feiten aan. Dit werd nog versterkt door de 

gebrekkige verbindingen. Duitse eenheden daarentegen konden veel zelfstandiger 

opereren en daardoor beter inspelen op de actuele lokale situatie.    

8. Vanaf 1935 begon de regering de defensiebudgetten weliswaar te verhogen, maar 

de aankoop van modern materieel en munitie op de internationale markt kwam pas 

laat op gang. Het ontbrak de overheid en 

de generale staf aan voldoende 

daadkracht. En dat in een tijd, dat ook 

andere landen zich aan het herbewapenen 

waren. Hierdoor zou blijken, dat niet alle 

orders op tijd uitgeleverd konden worden. 

Dit speelde vooral bij de artillerie en 

luchtafweer. En zelfs al had men de 

beschikking over moderne wapens, dan 

nog ontbraken er allerlei noodzakelijke 

toebehoren. Zo was er een groot gebrek aan artillerie-richtmiddelen en granaten aan 

de vooravond van de 10e mei. 

9. Een belangrijk deel van het defensiebudget ging naar de defensie van Nederlands-

Indië. Met name de niet onaanzienlijke vloot werd vooral ingezet ter verdediging van 

onze economisch aantrekkelijke kolonie en minder van het vaderland. Bij de Duitse 

inval speelde de vuurkracht van de vloot dan ook maar een ondergeschikte rol.  

10. Zoals al in het eerste hoofdstuk is vermeld, bestond er vóór de oorlog geen goed 

doordachte coördinatie tussen de legers van Nederland en België/Frankrijk/ 

Engeland. Dit werd grotendeels geblokkeerd door de Nederlandse neutraliteits- 

politiek, waarbij alles gedaan werd om Duitsland niet (zichtbaar) te veel voor het 

hoofd te stoten. Hierdoor sloten niet alle verdedigingslinies aan elkaar en kon men 

bijvoorbeeld geen gebruik maken van een gemeenschappelijke Nederland/Belgische 

aanval op een tijdelijk zwakke Duitse positie bij fort Eben Emael achter de enclave 

van Maastricht. 

11. In sommige analyses valt te lezen, dat in het algemeen ook de kwaliteit van het 

kader en officieren veel te wensen overliet, zeker in vergelijking met het Duitse leger, 

dat daar veel in had geïnvesteerd. In hoeverre deze observatie ook van toepassing is 

        Ontwikkeling Ned. Defensie-uitgaven                                       
                   in mln guldens 1920-1935 
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op de onderofficieren en officieren in Zuid-Limburg gedurende de meidagen wordt 

nergens expliciet vermeld. Wel wordt verwezen naar de neiging tot vluchtgedrag en 

snelle overgave tijdens de gevechten. Of dit (alleen) valt toe te rekenen aan de 

kwaliteit van de operationele commandanten valt moeilijk te zeggen, maar heeft 

zeker invloed gehad.  

12. Tenslotte wordt opgemerkt, dat tijdens de mobilisatie beperkingen werden 

gesteld aan het verblijf in het grensgebied met Duitsland. Sociale 

contacten en handel met het buurland bleven evenwel mogelijk. In 

tegengestelde richting konden Duitse burgers Nederland gewoon 

blijven bezoeken. De wegcontroles bleven tot enkele dagen voor 

de inval relatief “losjes”. De Duitse “Abwehr” maakte daar 

dankbaar gebruik van door “toeristen” te laten kijken, hoe de 

verdediging werd opgezet. Vooral Nederlandse nazi-

sympathisanten, die in Duitsland woonden, werden ingezet als 

“oog en oor” voor het naderende onheil. Zo waren vele locaties 

van kazematten en wegversperringen in Zuid-Limburg al aardig bekend bij de Duitse 

legerleiding vóór de inval. Dit gevaar werd door de legerleiding en overheid niet 

gezien of ondergeschikt gemaakt aan het zo gekoesterde recht van vrij verkeer. 
 

Hieronder volgt een samenvatting van de conclusies, die het Ministerie van Oorlog in 1952 

trok m.b.t. de strijd in Zuid-Limburg: 

1. De conclusies moeten worden gezien in het licht van de geringe sterkte van de troepen in 

verhouding tot het uitgestrekte gebied, waarin zij moesten opereren. De vertragende 

taak moest worden uitgevoerd over een frontbreedte van ruim 40 km en over een diepte 

van 6 tot 20 km. Hiervoor waren strijdkrachten beschikbaar, die gelijk stonden aan 

slechts 5.5 bataljons infanterie (ca 4.000 man). Hiervan was bovendien een equivalent 

van twee Bataljons volledig toegewezen aan het bruggenhoofd Maastricht.  

2. De talrijke opgeworpen hindernissen konden lang niet altijd door vuur worden gedekt 

(mitrailleurs, mortieren, geschut). Hetzelfde gold voor de talrijke bruggen. 

3. Het tijdig melden van de vijandelijke grensoverschrijdingen aan de hoofdkwartieren is in 

het algemeen naar behoren verlopen, dankzij de inzet van personeel van marechaussee, 

grensbrigade en douane. Het vervolgens doorgeven naar onderafdelingen en eenheden 

te velde heeft hier en daar gefaald door de grote frontbreedte en gebrekkige 

verbindingen. Hierdoor was het mogelijk, dat de vijand op sommige plekken geheel 

onverwacht in de rug van de gevechtsopstellingen kon verschijnen. 

4. De voorbereide vernielingen in het zuid- en middenvak zijn uitgevoerd en de hindernissen 

opgeworpen, behoudens enkele uitzonderingen, welke deels het gevolg zijn geweest van 

de zeer snelle vijandelijke opmars en deels aan de onvoldoende duidelijke of tijdige 

instructies, waardoor misverstanden zijn ontstaan. (Hierbij wordt overigens 

voorbijgegaan aan het feit, dat de strategische onderdelen van het SBB niet vernield zijn). 

In het ondiepe noordvak zijn de geplande vernielingen van de bruggen niet tot uitvoering 

gebracht.  
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5. Aan Nederlandse zijde was verwacht, dat de vertragingen groter zouden zijn geweest. 

Men had gehoopt, dat men voldoende troepen van de eerste en tweede verdedigingslijn 

nog had kunnen terugtrekken op de westelijke Maasoever en Maastricht. Dat is bij lange 

na niet gebeurd. 

6. Van Duitse zijde wordt de ondervonden vertraging vooral toegeschreven aan de vele 

wegversperringen, waardoor men van de opgedragen route moest afwijken. Hierdoor 

raakten sommige onderdelen aan het dwalen en verloren daardoor veel tijd.  

7. De geboden weerstand van de eenheden bij de eerste en tweede verdedigingslijn heeft, 

zoals verwacht, niet tot veel oponthoud geleid. Daarvoor was de verdediging te dun en de 

bewapening te mager. Daar staat tegenover, dat sommige eenheden, tegen de 

nadrukkelijke bevelen in, hun stellingen voortijdig hebben verlaten. Anderen hebben zich 

ter plaatse overgegeven, zonder een schot te hebben gelost. Men moet zich daarbij wel 

realiseren, dat er bij de manschappen een minderwaardigheidsgevoel bestond t.o.v. de 

kracht van het Duitse leger en dat men volledig overrompeld werd, ondanks Hitlers 

geruststellende belofte de Nederlandse neutraliteit te respecteren.  

8. Daarbij komt nog, dat de Duitsers veelal optraden in Nederlandse uniformen. Een middel, 

dat vóór de oorlog in strijd met de oorlogsgebruiken werd geacht. Hoewel er al tijdens de 

mobilisatie tekenen waren, dat dit zou 

kunnen gebeuren en er waarschuwingen 

werden gegeven, waren de soldaten er te 

weinig op ingesteld. Hierdoor paste men niet 

de goede techniek toe bij de aanhouding en 

herkenning van verdachte militairen.  

9. De bezetting van de kazematten aan het   

Julianakanaal hield moedig stand onder 

zwaar artillerievuur. Dit ondanks het feit, dat 

er geen enkele ondersteuning was met eigen 

artillerie of mortieren.  De vijand kon het 

verdedigende vuur zodoende volledig onderdrukken en ongehinderd voorbereidingen 

treffen voor de oversteek.  

10.  Was de vijand er eenmaal in geslaagd om de westelijke oever van het kanaal te bereiken, 

kon niets meer worden gedaan wegens het ontbreken van reserves. 

11.  Het bruggenhoofd Maastricht heeft zijn nut bewezen, aangezien de drie bruggen tijdig 

zijn opgeblazen. Alleen bij Mariënwaard kon 

de vijand snel doorstoten. De lokale 

verdediging kon door gebrek aan geëigende 

middelen en verspreide opstelling niet 

voorkomen, dat de vijand de Maas kon 

oversteken en ook snel de westelijke oever kon 

bereiken.  

12.  Het valt te betreuren, dat in de enclave 

Maastricht niet over sterke eenheden kon 

worden beschikt en daardoor ook geen 

spontane samenwerking met de Belgen tot stand kon komen. De Duitse parachutisten op 

  Als Nederlandse marechaussee vermomde Duitse soldaat. 
               10 mei 1940, bij de brug van Berg a/d Maas 

          De opgeblazen St. Servaasbrug te Maastricht 
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fort Eben Emael verkeerden in een benarde positie en hadden overmeesterd kunnen 

worden bij een gezamenlijke actie.  

13.  Het garnizoen in Maastricht nam zelf het initiatief tot overgave, aangezien men dacht, 

dat de belangrijkste taak was uitgevoerd: het laten springen van de bruggen. De Duitse 

snelle opmars was tot stilstand gekomen. De territoriale bevelhebber van Zuid-Limburg 

verwachtte, dat bij langer standhouden het oude en monumentale Maastricht zou 

worden vernietigd. Hij was ook niet op de hoogte van de actuele situatie bij fort Eben 

Emael. Niettemin ware het beter geweest niet het initiatief tot overgave zelf te nemen, 

maar af te wachten totdat de vijand dat zou eisen, eventueel onder dreiging van 

vernietiging.  

14. Door de snelle val van de enclave Maastricht kon het Duitse leger vervolgens oprukken 

over het Albertkanaal. Dit betekende op zijn beurt, dat de Franse en Engelse troepen, 

verderop in België, zich hals over kop moesten terugtrekken naar nieuwe stellingen in het 

westen. 
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Verklaring van gebruikte begrippen  
(Bron: Wikipedia) 

 

Alleinschuld 
De overwinnaars van de eerste wereldoorlog 1914-1918 verklaarden, dat Duitsland alleen 

schuld was aan het uitbreken van de oorlog. Het werd daarom veroordeeld tot het betalen 

van torenhoge herstelbetalingen en raakte veel grondgebied kwijt. Alles werd vastgelegd in 

de Vrede van Versailles 

Aufmarschanweisung 
Nadere operationele planning van de militaire aanval, veelal door Hitler zelf aangereikt. Het 

plan bevat nadere instructies over hoe het (strategische) doel van de aanval moet worden 

bereikt.  

Ausradieren 
Een in de tweede wereldoorlog veel gebruikte term om een volledige vernietiging van een 

leger, stad of volk aan te geven. Na het bombardement op Rotterdam, dreigde Hitler met 

het “ausradieren” van Utrecht  

Britse Expeditionaire Leger 
Britse strijdmacht, die in 1939 en 1940 in Frankrijk was gelegerd. De strijdmacht moest 

Frankrijk en België helpen bij een eventuele inval van de Duitsers. Op het hoogtepunt 

bedroeg de sterkte 360.000 man. 

Comrades in Arms 
Aanduiding voor de verbondenheid onder militairen  

Divisie/regiment/bataljon/compagnie 
Aanduidingen voor een militaire organisatie. Globaal bestaat een Divisie (12.000 – 18.000 

man) uit 2-3 brigades, elke brigade uit drie regimenten. Een regiment bestaat uit 3-4 

bataljons en een bataljon bestaat uit 3-4 compagnieën.  

Echelon 
Aanduiding voor een verdedigingslinie. 1ste Echelon: voorste linie; 2e Echelon is de terugtrek 

linie in geval van een doorbraak van de vijand en het 3e echelon is de achterste 

verdedigingslinie (vaak de laatste strohalm). 

Führerweisung für die Kriegsführung 
Nadere aanduiding door Hitler m.b.t. de (strategische) doelen van de militaire aanval  

Kazemat (of bunker) 
Betonnen ruimte, voorzien van schietgaten ter verdediging van een bepaald gebied. In de 

ruimte zijn meestal een of meerdere vuurwapens opgesteld. Meerdere kazematten vormen 

een verdedigingslinie. 

Lebensraum 
Een door Hitler veel gebruikte term om de kolonisatie van midden- en Oost-Europa na te 

streven en daardoor ruimte te scheppen voor het Duitse volk. 

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

van het Duitse leger. 
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Mobilisatie 
Het in staat van paraatheid (op oorlogssterkte) brengen van de krijgsmacht; land-, lucht- en 

zeemacht. Onderdeel van de mobilisatie is het veiligstellen van strategische plekken en het 

vorderen van transportmiddelen en voorraden. In Nederland werd de mobilisatie ook 

gebruikt om verdedigingsstellingen aan te leggen. Veelal vindt de mobilisatie in etappes 

plaats, afhankelijk van de aard van de feitelijke vijandelijke dreiging.  

Ortskommandant 
Militaire officier, die voor orde en regelmaat moest zorgen in de bezette gemeenten en 

verantwoordelijk was voor de infrastructuur, het onderkomen, de bevoorrading en 

ontspanning van ingekwartierde troepen. 

Peel-Raamstelling 
Nederlandse verdedigingslinie, die in 1939 werd aangelegd en gelegen was achter de Maas 

ter hoogte van de lijn Grave-Mill-de Peel-Weert. Deze linie werd al de eerste dag van de 

Duitse inval op 10 mei 1940 doorbroken. 

Phony War 
Schemeroorlog. De aanduiding van de 8 maanden durende periode vlak voor de tweede 

wereldoorlog (van 1 september 1939 tot 10 mei 1940), waarin een soort “gewapende vrede” 

bestond. Men had elkaar de oorlog verklaard, maar er vond nog geen grootschalige strijd 

plaats in West-Europa (wel in Polen). 

Reichsmark 
Het officiële wettige betaalmiddel in Duitsland van 1924 tot 1948. 

Sonderabteilung/Sonderverband 
Een speciale militaire eenheid, die was belast met de uitvoering van speciale taken, zoals het 

veroveren van bruggen, vernietiging van kleine belangrijke doelen (zoals communicatie- 

lijnen) en uitvoeren van misleidende acties.  

Volksduitsers 
Duitstaligen, die als afzonderlijke bevolkingsgroepen in landen buiten Duitsland (en 

Oostenrijk) woonden. 

Vorausabteilung 
Militaire eenheid, die de voorhoede vormt van de grotere legermacht en die de weg moet 

banen voor een zo probleemloze doortocht van de hoofdmacht. Het betreft geen vaste 

eenheid en wordt samengesteld uit verschillende disciplines, afhankelijk van de situatie. 

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. 

Westfeldzug 
Het militaire offensief, dat Duitsland in mei en juni 1940 uitvoerde tegen de Lage Landen en 

Frankrijk.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paramilitair
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
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