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Umloore

Herinneringen van Michel Feijs aan Hoog-Caestert

Enige tijd geleden ontving de redactie persoonlijke herinneringen van Michel Feijs aan zijn jeugd
in Hoog-Caestert tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft ze in mei 1998 verteld in dialect. De
uitgeschreven tekst werd in februari 2013 door oud-Eijsdenaarjean Creuwels (thans woonachtig
in de Heeg) omgezet in algemeen Nederlands en van noten voorzien. De verhalen zijn ons ter
beschikking gesteld door Willy Feijs uit de Margrietstraat, de broer van Michel. Beiden zijn
inmiddels overleden.

"Beste mensen,
jullie kunnen nu gaan luisteren naar Michel
van Feijs, die jullie iets gaat vertellen over Wat
er zoal gebeurde in het begin van de Tweede
Wereldoorlog. Algemeen wordt aangenomen
dat die oorlog op 10 mei 1940 begon, maar ik
Weet dat dat niet zo is. Luister maar eens naar
het volgende verhaal."

Belgische blindgangers

"ln april 1940 hadden de werklieden van de
graaf de fruitbomen gesnoeid in de weilanden
die links en rechts van de Kasteellaan liggen.
Zo ook in de Wei van de weduwe Fien van
Geurten.1 Alle Waterscheuten en dorre takken
lagen in het gras. lk was daarheen gegaan om
van dat hout bundels (fagge) te maken. Het
was prachtig Weer. Er was geen wolkje aan de
lucht. Na Wat gewerkt te hebben hoorde ik in de
lucht vliegmachines. lk kon ze niet zien. Maar
plotseling zag ik overal aan de hemel zwarte
Wolkjes en ik hoorde hoe die achter elkaar
knalden. Dat duurde een klein kwartier en toen
werd het Weer stil. 's Middags zag ik tussen het
gras een mooi rond gat, beslist niet van een
konijn. lk stak een lange Waterscheut erin maar
voelde geen bodem. 's Avonds vertelde ik het
aan mijn vader. Samen zijn wij toen via 't Bekske
(Kruisstraat) Weer naar het weiland gegaan en
hebben het gat nog eens goed bekeken. Vader
zei dat er in de grond misschien een granaat
zat. Hij vertelde dat aan de officieren van de
in Eijsden gemobiliseerde soldaten. Samen
hebben zij die inslag nog eens bekeken en de
volgende dag gingen enkele soldaten graven
naar de niet ontplofte granaat. En jawel hoor,

Door Michelr Feijs

zij vonden hem. Ze zochten verder en vonden
nog meer granaten. Aan de Witte Päölkes
(kruispunt Kruisstraat-Caestertstraat) hebben
zij ze laten ontploffen. Het waren Belgische
luchtdoelgranaten, afgevuurd vanaf fort Eben-
Emael. 's Anderendaags stond er een klein
artikeltje in de Limburger Koerier en hiermee
werd bevestigd dat de oorlog al begonnen was."

Schietende Pruisen

“Op 10 Mei 1940 kwamen de Pruisen dan echt,
al heel vroeg in de morgen. Eerst heel veel
vliegmachines, daarna de soldaten. Dat waren
natuurlijk Duitsers, maar voor ons waren en
blijven het Pruisen. Zij zongen zich de longen
uit het lijf: over het 'Schöne Westerwaid'en dat zij
gingen 'Fohren'. Ze hadden groot plezier. Maar
toen zij aan de Maas kwamen, was dat plezier
gedaan. Op de Vroenhof gingen wij, kwajongens,
kijken hoe zij hun rubberboten met voetpompen
opbliezen. Zij wilden daarmee de Maas
oversteken. De Duitse stuka's ronkten inmiddels
boven fort Eben-Emael en het regende daar
bommen.

Toen de eerste Pruisen met hun boten
om de hoek bij Fritsjeukens (woonachtig
hoek Vroenhof-Spriemenstraat) kwamen,
begonnen de Belgen vanaf de andere kant
van de Maas op hen te schieten. De Pruisen
werden Wild en joegen ons weg. Wij moesten
"sofort verschwinden” en dat deden wij dan
ook graag, Want het werd nu Wel menens.
Door de Constantsteeg en de Kattestraat (nu
Schoolstraat) gingen Wij over het Veldje in
looppas terug naar Hoog-Caestert. Ook daar



was het niet meer veilig. De Belgen bleven
vanuit fort Eben-Emael schieten. De granaten
sloegen achter het huis van Ze Vader2 in enje
moest maken datje wegkwam.

Ook de familie Feijs trok weg, naar de kelders
onder de kantoren van de fabriek De Zinkwit.
André en Laurent waren in dienst. Sjeng en zijn
vrouw Berb gingen ook nog mee. Aan het stuur
van hun fietsen hadden ze volgepropte tassen
hangen en dochtertjejulia zat achterop. Er werd
van alles meegenomen: eten, drinken en kledij.
Lies, getrouwd met Nandus Straet, had Aleida in
de kindenNagen liggen, bovenop de hammen en
het brood. Toen de groep in de Kapelkesstraat
liep, vielen er plots vanachter de heg een paar
schoten. Vanuit de boerderij vlogen de Pruisen,
met hun geweren op ons gericht, op ons aan.
"Stehen bleiben, Sie haben geschossen".

De hele groep werd tegen de fabrieksmuur
gezet. Uit het weiland naast de boerderij klonk
weer een schot en toen Zagen wij een Pruis
die met een jachtgeweer op kraaien aan het
schieten was. Wij mochten weer 'weitergehen".
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Plunderaars

"Overal in Eijsden liepen Pruisen op zoek naar
van alles. Winkels werden leeggeplunderd. Op
de brandkast van de fabriek schreven ze 'Sesam,
öfine dichl' maar ze kregen die kast niet open.
Kapelaan Van Dungen bracht de kelken en de
monstransen uit de kerk in veiligheid.3

ln de kelders van de fabriek hielden de
mensen het niet lang vol. Kinderen huilden.
Ene Sjakkesju liep er rond met zijn papegaai.
Wassen en slapen lukten al helemaal niet. De
meeste mensen vertrokken weer. Velen gingen
de berg op naar Sint Geertruid, Banholt et
cetera. De familie Feijs kwam terecht in het
eerste huis van de Meesterslaan in de Kolonie
(Rode Kastanjelaan 1, Mariadorp). Op een nacht
kwamen er vanaf het Withuis grote horden
cavalerie. Allemaal soldaten te paard met
kanonnen en munitiewagens. Fort Eben-Emael
was nog niet gevallen en vandaaruit namen
de Belgen de Kolonie onder vuur. Het was een
gekletter en geschreeuw van jewelste. Er was
geen terugweg mogelijk. 's Ochtends leek het

Het gezin Feijs in 1935. Achterste rij v.I.n.r.: Laurent, Lies, Pierre, Maya, jeng, Andre'. Voorste rij
v.l.n.r.: Michel, jozejfi vader Michiel Feijs, moeder Aleida Feijs-Munnix, Willy, Harry. Foto familie Feijs.
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alsof er niets gebeurd Was, alleen lag het her en
der bezaaid met granaatscherven. Aan de Maas
was het nog lang niet rustig. De Pruisen Waren
bezig een houten brug aan te leggen ondanks
de beschieting vanaf Eben-Emael. Uiteindelijk
capituleerde het fort. De brug kwam gereed en
het werd rustig in bezet Eijsden."

Aardappelen poten

"Maar er gebeurde nog veel meer. Luister maar.
Ze Vader had een plantage in het Caestertveld
dichtbij Moelingen, en het werd hoog tijd
om de plantaardappelen te poten. Ze Vader
vroeg dan ook aan Pa Feijs of wij (zijnjongste
zonen) konden helpen met het leggen van de
pootaardappelen in de kuiltjes. Dat was geen
probleem. Ze Vader ging met de kruiwagen,
waarop de schop en de pootaardappelen lagen,
voorop en wij kwamen er achteraan. Op de
plantage werd flink gewerkt totdat wij plotseling
opgeschrikt werden door een doffe dreun,
komende uit de richting Voeren. Vrijwel meteen
hoorden wij het gefluit van granaten en waren
wij omringd door ontploffende projectielen.
Nog nooit hebben dejongens van Feijs zo hard
gelopen. Over de akkers en door de weilanden
en ze hielden pas halt op het Mauzebrukske
(bruggetje over de Voer tussen Hoog-Caestert
en Withuis), buiten adem. Ze Vader had zich
op de grond laten vallen en toen het schieten
voorbij was is hij met kruiwagen, schop en
restant pootaardappelen huiswaarts gekeerd.
Hij was om dood te vallen. Later bleek dat het
fort Barchon (een plaatsje bij Luik) nog niet
gevallen was en toen men ons van daaruit zag
lopen op het land dacht men wellicht dat wij
Pruisen waren."4

Kanon in kuil

"Ook de Pruisen waren dat plotselinge schieten
vanaf fort Barchon beu. Dat fort had een stalen
koepel en om te kunnen schieten ging de koepel
even omhoog. Op een zekere morgen zagen wij
op het rangeerterrein van het station een stel
wagons met soldaten, rails en bielzen. Naast
het spoor, daar waar de Voer onder het spoor
doorliep, begonnen de soldaten een zijspoor

aan te leggen. Een andere groep groef in het
weitje naast de oude Slaanmolen (Oliemolen)
een vierkant gat, zo diep datje er wel een huis
in kon bouwen. Het zijspoor liep schuin omlaag,
die kuil in. De Pruisen hadden het druk met het
werk.

Toen het gereed was, zagen wij op het spoor
een speciale wagon met daarop een kanon.
Zo groot, dat hadden Wij nog nooit gezien. Wij,
kwajongens, hielden dat hele gedoe stiekem
in de gaten. Erbij komen mochten wij niet. Via
het zijspoor ging het kanon de kuil in. Toen, op
een ochtend, werd Hoog-Caestert opgeschrikt
door een geweldige dreun. Alles rammelde.
De kalk viel van de huizen. Onze Lieve Vrouwe
van Lourdes viel bij Lies Straet-Feijs van haar
console in stukken op de vloer. Bij ons lag op de
slaapkamer Sint-Antonius om. Hij had geluk dat
dejongens van Feijs hem gebruikten om hun
stropdassen op te hangen. Dat heeft de heilige
gered.

Na die eerste dreun volgden er nog meer. De
Pruisen waren het fort van Barchon vanuit
Hoog-Caestert aan het beschieten. Dat duurde
enkele dagen. Het kanon is weer uit de kuil
vertrokken, alles werd afgebroken, het fort
zweeg. De rust keerde weer in Hoog-Caestert."

Slag bij Jeukens

"De houten brug over de Maas Was gereed
en de Pruisen trokken zingend België binnen.
Later kwamen via de Sint-Pietersberg Belgische
en Franse krijgsgevangenen over de houten
brug Eijsden binnengelopen. Er waren veel
gevangenen bij uit de Franse koloniën zoals
Marokkanen en Algerijnen. De Eijsdenaren
wilden diejongens iets te drinken geven
maar dat mocht niet. De Pruisen liepen
met de bajonet op het geweer naast de
rijen gevangenen. Het voetbalterrein en
de gebouwen van de oude fabriek werden
doorgangskamp. Het duurde Weken totdat zij
verder gingen, richting Duitsland. De meesten
namen hun helmen niet mee en de kwajongens
van heel Eijsden konden die goed gebruiken. De
oorlog had de jeugd aangestoken. Overal waren



groepjes die soldaatje speelden en onderling
oorlogje voerden. Die van aan het station, die
van Hoog-Caestert, die van Eijsden (vaan aon de
Moos, Maosratte) et cetera.

De Kalderwei met de stortbergen van zinkassen
werd het domein van ons, die van Hoog-
Caestert. Wij noemden ons de Germanen. Het
houten keetje van Wim van Neske5 was het
hoofdkwartier. Bovenop de hoogste stortberg
werd een grote katapult gemaakt. Twee stekers6
en een grote laadschop, gevonden bij de ovens
van de oude fabriek, kwamen uitstekend van
pas. De twee stekers werden ongeveer een
meter uit elkaar in de stortberg geslagen. Een
buitenband van een fiets werd tussen de stekers
gespannen, in het midden kwam de schop. Net
zoals men dat deed in de middeleeuwen. Er
kon zelfs in twee richtingen geschoten worden:
richting spoor en richting 't Bekske. Het ging
goed. Er werden halve metselstenen en ook
losse assen gelanceerd. Het ging zelfs zo goed
dat het dak van de remise aan de overkant van
het spoor kapot geschoten werd.

De bende van Eijsden kwam op een
woensdagmiddag naar Hoog-Caestert om
de KaldenNei te veroveren. Wij van Caestert
hadden stapels stenen op de berg liggen en
aan de toegangspoort tot de Kalderwei lagen
puur assen. Met veel lawaai kwamen die van
aan de Maas langzaam dichterbij. Zij waren met
velen. Sommigen droegen een Franse helm,
veel stokken, pijl en boog, enkelen droegen een
schild, zijnde het deksel van een wastobbe. Zij
zouden de volgelingen van Sint-Nicolaas, de
patroonheilige van dejonkheid van Caestert,
weleens mores leren! Fras en Liesjeukens
lagen boven in de twee raampjes van hun
vakwerkhuisje en hielden alles in de gaten. Toen
de troep te dichtbij kwam, begonnen die van
Caestert vanaf hun berg met de katapult assen
te schieten. Het effect was verrassend. Het
regende assen op het dak van jeukens en bij jef
Huynen in de tuin en op die van aan de Maas
in 't Bekske. Fras en Lies sloegen met een klap
hun raampjes dicht. Anna van Peppe was de
was op aan het hangen in de huiswei. Zij vloog
als door een bij gestoken naar binnen, maarjef
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kwam met een vaart uit de koestal. De beide
ongehuwde mannen vanjeukens kwamen ook
eens kijken. Die van Caestert waren inmiddels
gestopt met schieten en waren benieuwd:
wat nu? Zij zaten eerste rang. Gelukkig kozen
de ouderen van Caestert partij voor hen en
met veel gesakker werden de Maosratte
weggestuurd. Het werd weer rustig in Hoog-
Caestert. Die strijd ging de geschiedenis in als
De Slag bij jeukens."

Voltreffer

"Het soldaatje spelen ging verder op de
KaldenNei. De Germanen specialiseerden
zich in het maken van bogen en pijlen. Het
benodigde hout haalden zij uit de struiken langs
de Bovenstraat,7 want hout van de vlierstruik
was niet bruikbaar. De pijlen werden aan de
onderkant voorzien van een voetje. Om de
pijlpunt draaiden zij bladlood, dat gehaald
werd op de daken van de oude fabriekshallen.8
Onderling werd geoefend en op elkaar
geschoten. Eensklaps ging het mis. Willy Feijs
werd met een pijl precies tussen zijn ogen
getroffen.9 Hij bloedde en schreeuwde als een
varken. Met een hand voor zijn ogen rende hij
de KaldenNei af, naar huis. De hele bende was
de kluts kwijt, was stil. Direct daarna kwam
pa Feijs met zijn oudste zonen naar buiten,
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de KaldenNei op. Alle bogen en pijlen werden
afgenomen en voor hun ogen vernietigd.
Ook alle helmen, schilden, houten zwaarden,
enfin alles, werd hun afgenomen. Zelfs het
hoofdkwartier, het groene keetje van Neske,
werd leeg gemaakt. De venNonding van Willy viel
nogal mee. Dat was het einde van de Germanen
op de Kalderwei. En het werd weer rustig in
Hoog-Caestert."

Stoel

"De echte oorlog ging wel verder en in het
Caestertveld patrouilleerden de Pruisen om
vluchtende joden en krijgsgevangenen tegen te
houden. Fien van Wullumu had kennis gemaakt
met ene Pruis en Koebes, de schaapherder,
had dat in de gaten gekregen. Toen dat koppel
op een avond thuiskwam, ging Koebes stiekem
onder het vensterraam spioneren. lk had dat
vanuit mijn slaapkamerraam gezien en begon
hard te roepen. Koebes rende vlug naar binnen.
Maar Koebes, een eeuwige vrijgezel, kreeg maar
niet genoeg van het bespioneren. Op zekere
avond kwamen Fien en haar Liebhaber weer de
binnenplaats op en gingen naar binnen. Koebes,
die altijd strategisch in zijn luie stoel naast de
kachel lag, kon door de open deur zien wat
er gebeurde en ging op verkenning uit. Deze
keer nam hij een keukenstoel mee en zette die
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grenswacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Foto familie Feijs.



onder het raam. lk zag dat en floot naar hem.
Koebes schrok en viel met stoel en al om. Hij
holde naar binnen, zonder stoel. lk pakte een
doosje punaises, rende naar buiten en schudde
het doosje leeg tussen de deur van Koebes en
de stoel. Na een kwartiertje zag ik Koebes op
zijn sloffen zachtjes naar de stoel onder het
raam lopen. Toen hij er bijna Was, trapte hij in
de punaises. Hij maakte een sprong Zoals een
van zijn jonge bokjes, pakte de stoel en rende
hinkend naar binnen. lk heb hem daarna niet
meer onder het raam gezien."

Koebes

"Voor de jeugd was er in de oorlogstijd niet veel
te beleven. Als er geen voetballen Was, zaten
We zingend op de stoep. Wij zongen rTiritomba'
en 'De uil zat in de olmen'. 's Middags gingen Wij
kaarten bij Feijs. Op een zondagmorgen zag de
kliek van Caestert Koebes met zijn schapen naar
het veld gaan. Mooie kans om de schaapstal te
inspecteren. Niet alle schapen Waren meegegaan
en zo konden we schapenrijden door de stal.
Plotseling keerde Koebes terug. Grote paniek. Via
een gat kropen We de strozolder op en hielden
ons muisstil. Toen Koebes Weg was trachtten
Wij weg te komen. Maar de honden van Koebes
vlogen blaffend en grommend op ons af. Koebes
kwam eens kijken en sommeerde zijn honden
koest te zijn. De groep zat in de val. Van lieverlee
Werden er wat dakpannen van de strozolder
gelicht en zo konden we uiteindelijk aan de
achterkant in de moestuin van Koebes springen
en Wegkomen. Wij zagen eruit als varkens en
stonken als bokken. We hebben bij elkaar het
plakkerige stro van onze kleren gehaald en ze zo
goed en kwaad als het ging schoon gemaakt en
ons verder de hele dag koest gehouden. ln 1957
is Koebes gestorven; hij is 82 jaar oud geworden.
Als vrijgezel was hij lid van de jonkheid.
Traditiegetrouw Was de overigheid van de
jonkheid dan ook met de vlag bij de begrafenis."

Muizen

'Tijdens de oorlog werd het voedsel schaars en
de mensen gingen de velden op om restanten
van de oogst te verzamelen. De aren graan
Werden bij elkaar gebonden. Een bussel

noemden wij dat. Ze werden thuis in een doek
gedaan en door erop te slaan kwamen de
korrels vrij. Koren en tarwe werden in zakjes
naar de molen van Richelle gebracht en zo
kregen Wij meel. De familie Feijs bewaarde het
meel in houten strooptonnetjes, die afgesloten
waren met een ronde deksel. Die deksels
waren iets te klein en middenin werd een latje
geslagen opdat ze niet in de tonnetjes vielen.
De tonnetjes stonden op de keldertrap. Daar
stikte het van de muizen. Om bij het meel te
komen kropen zij over de deksels en, floep,
door hun eigen gewicht kantelden die en zaten
zij gevangen. Soms met wel vijf tegelijk. Wij
hoorden hen krabben in de tonnetjes om eruit
te komen. Om ze te vangen gebruikte ik een
oude jas. Die gooide ik eroverheen en via een
mouw kon ik de muizen vangen. Buiten sloeg
ik ze tegen de muur dood. Het gaf prachtige
abstracte rode en witte afdrukken op de
gekalkte muur. Het brood dat Pa Feijs bakte
smaakte, ondanks de muizen, even goed.
Nog een akkefietje met een muis. Het was
op een zondagavond laat geworden. Toen ik
thuiskwam, lag iedereen al te bed. Dorst had ik
niet meer, Wel honger. Brood, boter en stroop
werden uit de kast gehaald. lk wilde net een
snee brood afsnijden, toen ik twee muizen door
de ruimte onder de kelderdeur zag komen.
Voorzichtig legde ik het brood neer en smeet
het broodmes naar die twee. Zij probeerden
nog onder de deur door weg te komen, maar te
laat. Eentje werd goed getroffen en de andere
draaide nog wat rond als een draaitol. lk sprong
op en greep ze alle twee met één hand. lk had
geen zin om naar buiten te gaan. Plots viel mijn
oog op de kachel. lk tilde de kacheldeksel op
en deponeerde het tweetal in het vuur. Het
knetterde nog even en toen werd het stil. lk ging
verder met brood snijden. De boterhammen
smaakten mij goed."

Tot slot

"Beste mensen. ln deze vertellingen zullen
sommigen zichzelf of hun familie herkennen.
Het is niet mijn bedoelingjullie belachelijk te
maken. Het is een kleine impressie van de
jeugd in Hoog-Caestert tijdens de Tweede
Wereldoorlog."
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Wie was Michel Feijs?

Michel kwam uit een groot gezin: achtjongens en twee meisjes.
Michel werd geboren in Banholt op 2 september 1925 en
overleed in Stein op 30 september 2016. Hij was sinds 1953
getrouwd met To Feijs-Kreuwels. Zijn ouders, Michiel Feijs
(* 1882 Banholt, t1953 Eijsden) en Aleida Munnix (* 1885 Mheer,
1'1958 Eijsden) waren naar Caestert verhuisd omdat vader
Feijs werk op de Zinkwit vond. Michel woonde in zijn jeugd aan
de Kapelkesstraat. Hij was actief in het verenigingsleven en
werd kapitein van dejonkheid. Alsjonge man werkte hij bij de
rubberfabriek in Maastricht. Na de Tweede Wereldoorlog ging
hij naar Indië, samen met zijn broerjozef. Terug in Limburg,
gaat hij bij de Staatsmijnen werken. ln Zijn vrije tijd maakte hij
olieverfschilderijen en speelgoed. Zijn schutterijen in miniatuur
staan in het Limburgs Schutterijmuseum in Steyl. Michel Feijs. Foto familie Feljis.
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Fien van Geurten was de kasteleinsvrouw van het huidige roemruchte Eijsdense café De Greune Mert.
Zij heette eigenlijkjosefien Huijnen en was getrouwd met Zjang Geurten. Na zijn dood (in 1937) runde zij het
café. Men noemde haar ook 'de weduwvrow Geurten'.

De vader van Nandus Straet werd Ze Vader genoemd; de moeder Ze Moeder.

De Duitsers in Eijsden zijn inderdaad beschoten vanuit België. De bewoners van het Bat, de Vogelzang, de
Trichterweg en de Spriemenstraat moesten ook elders hun heil zoeken. Toen zij terugkeerden, was er veel
schade aan de woningen. Ook was er heel wat huisraad verdwenen. Onder andere van het aanstaande
echtpaar Hub Creuwels-Net Warnier dat daardoor hun huwelijk moest uitstellen. Hub, timmerman van
beroep, moest eerst nieuwe meubels maken. De stoelen heeftjean Creuwels, oudste zoon van het koppel
Creuwels-Wamier, nu nog in gebruik.

Het perceel genaamd de plantage, bestaat deels nog. Het is nu eigendom van Hub Vranken (schoonzoon van
Nandus) en van Willy Straet (neef van Nandus).

Wim van Neske was een soort portier. Hij moest voor de fabriek bijhouden wie in en uit de Kalderwei ging om
assen te storten of te laden. De Kalderwei was het zuidelijkste deel van het terrein van de oude zinkwitfabriek
die ten westen van het spoor lag, grenzend aan de Bovenstraat. Daar werden assen gestort. Hij was niet
meer in gebruik omdat de fabriek verplaatst was naar de oostkant van het spoor. Het gerucht ging dat er
ondergronds kelders waren en dat er mogelijk een gang liep naar Kerenshof,ja zelfs naar het kasteel.
Daar zijn geen bewijzen voor. Wel was er onder de mesthoop van de fam. Nijsten een ruimte. Een kar vol mest
zakte daar eens doorheen.

Stekers waren lange ijzeren palen met een spitse punt. Hiermee werden de wanden van de zinkwitovens
ontdaan van aanslag die achterbleef na het stoken.

De Bovenstraat was de huidige Voerenweg, langs Kerenshof.

De oude fabriekshallen waren deels gehuurd door fruithandelaar Sjeng Claessens die er kisten en fruit
opsloeg. Dejeugd van Hoog -Caestert wist via de daken binnen te komen en dan werd er gesmuld.

De ongelukkige schutter was Gerard Richelle.

10 Fien van Wullum was de dochter ven Willem Graeven.


