De bevrijding van Eijsden door de Amerikanen
"Dinsdag 12 september 1944 18.45 uur. De
Amerikanen zijn er!!! Tenminste, het wordt
op goede grond verondersteld en ailes wijst
erop."
Zo simpel staat het geschreven in een

dagboek. Dit dagboek werd bijgehouden
door mej. Jo Scholten. Zij was geboren te
Zutphen op 30 mei 18174. Zij woonde te Den
Haag en moest als gevolg van de aanleg
van de Duitse Atiantikwall langs de kust van de

Noordzee. einde 1943 uit haar woonplaats
evarsuerenI waarna zij op 9 mei 1944 in Eijs-

den terecht kwam. Zij verbleef te Eijsden op
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ze haar dagboek geschreven en bijgehou-

den vanaf 11 september 1944 tot de algehele bevrijding van Nederland in mei 1945. Op
11 juni 1946 keerde ze weerterug naar Den
Haag.
Maar vóór ze op 14 september 1944 in

haar dagboek schreef dat Maastricht geheel bevrijd was. had Eijsden heel wat ban-

ge en angstige dagen beleefd.

Verschillende auteurs hebben de bevrij-

ding van Zuid-Limburg beschreven. Onder
dit artikel is een vijftal belangrijke werken

aangehaald, die voor het schrijven van dit

artikel als bronnenmateriaal hebben gediend. De schrijvers volstaan er mee om

Eijsden en omgeving te noemen in het ka-

der van de bevrijding van de stad Maastricht op 13 (oost) en 14 (west) september

1944. Alleen Ch. Whiting en W. Trees wij-

den een pagina van hun boek (p. 13) aan _

het binnenrukken van de Amerikaanse
troepen in Eijsden en Noorbeek.

Toch zijn er mensen die zich meer verdiept hebben in hetgeen gebeurde bij de
bevrijding van onze contreien. Een van de-

ze personen is de heer Joseph Wetsels uit
Moerslag (toen gemeente St. Geertruid;

thans gemeente Margraten). Als hobby
heeft hij meer dan zes jaren besteed aan het
vezamelen van documentatiemateriaal betreffende de bewegingen van de Duitse en
Amerikaanse troepen ter plaatse. Hiervoor

heeft hij heel wat vraaggesprekken gevoerd
met ooggetuigen. De heer Wetsels heeft
zijn vergaarde kennisI alsmede documentatiemateriaal en foto's. ter beschikking
gesteld van de Stichting Eijsdens Verleden,
waarvoor schrijver dezes en het stichtinge-
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kamers bij de Zusters Franciscanessen in

het "Klein Kloostertje" te Breust. Daar heeft
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Hevige gevechten ten N. van Alençon

HOOFUKWARTIER VAN DEN
FUHHER 1-1 Aug - Het Opperbevel
van de
weet-macht deelt

voort.
Afzonderlijke. vijandelijke vliegtuigen lieten des nachts bommen
mede:
op Hannover vallen.
„Aan het
Normandische front
In een aan-vulling op het weerhield de sterke vijandelijke druk mach-tbericht wordt gemeld: Lutte
aan, zonder dat de vijand nue~ nant von Bosteli van een aideeling
menswaardige successen kon behaV siormgeschul Leeft zich bijzonder
ien.
meter-scheiden bij de operaties Lein het gebied ten Noorden van gen vijandeiijke tanks in het gege~
Alençon rukten gepanßerde
bied va-n Modotm.
vechtsgroepen op tegen den door
.sier-ke iuchtstrijd'krachten gesteunden. epdringenden vijand. Er ontspannen

zich

hevige-gevechten.

Door lucht- V
die nog vool'tduren.
doelgeschut der luchtmacht wen
dan 12 vier-motorige bommenwer.
pers neergeschoten.
verdedigers van St. Main R.,
De
sloegen ook gisteren alle`vijande- šqi
.
Zuidelijk van
lijke aanvallen at
het eiland Guernsey beschadigden
een vijandelijken tormijnvegers
door talrijke treffers
pedojager
van het geschutvuur

bestuur de heer Wetsels grote dank ver-

schuldigd zijn. Daarbij bevindt zich onder
andere een uittreksel uit het iegerjournaal
van het 117e lnfantry-Fiegiment. Dit regiment behoorde tot de 30e U.S. lnfantry
Division bijgenaamd de “Old Hickory". Dat
journaal werd bijgehouden door de verbindingsofficier op de commandopost (CP)

van dat regiment. weike post op 11 septem-

ber te Rukkelingen (Rocienge) aan de Jeker gevestigd was.
Met het verkregen materiaal en gegevens
zijn wij toen aan het werk gegaan. Op advies van de heer Wetsels werden opnieuw
personen geïnterviewd. thans echter andere dan die welke door de heer Wetsels
reeds waren ondervraagd. Met al deze gegevens kon een vrij nauwkeurig verslag
worden samengesteld van hetgeen zich

vóór en tijdens de bevrijding van Eijsden
heeft afgespeeld.
0m een goed beeld te krijgen zullen we

moeten teruggaan tot eind juli 1944. Dan
breken de Geallieerden uit Normandië en

weten in een adembenemende opmars ge-

heel Noord-Frankrijk te bevrijden. Begin
september staan hun tanks in België. De
Duitsers trekken in wanorde terug. De wegen naar Duitsland zijn dag en nacht volI
ook de Rijksweg Battice-Heer. Zelfs door
de dorpen trekken ze terug. Alles wat nog

kan rijden wordt in beslag genomen. Vooral fietsen zijn dan geliefde vervoermiddelen. Maar ook paarden en wagens gaan

mee. Wie kan verstopt zijn bezit zo goed

mogelijk. Met fietsen kan dat nog weleens
lukken doch verstop maar eens een paard
en wagen. Toch wordt er soms wel iets op

gevonden. Een bekende truc was het verstoppen van het paardetuig. De reeds sinds
jaren in ons dorp verblijvende Duitse militairen vertrekken. Er komen echter andere
en veel jongere voor in de plaats. Wat er
eigenlijk gebeurt weet niemand. Echter

iets staat vast en dat weet iedereen: "De
Duitse legers zijn verslagen; het kan niet
lang meer duren en dan zijn we vrij." Maar
"de langste dag” moest voor Eijsden nog

komen. Niemand kon vermoeden dat iets

de geallieerde opmars nog kon vertragen.
Dan worden plotseling de aanwezige mannen opgeroepen en opgepikt om "eenmansputten" langs de Rijksweg te graven.
Dit gebeurde onder toezicht van de Duitsers. Dan` het is rond 7 en 8 september. de
terugtocht mindert, wordt vanuit de verte
kanonvuur vernomen. Af en toe hebben zelfs
ontploffingen langs de Rijksweg plaats.
Vrijdag 8 september. Eijsden en vooral de
bewoners van het Withuis` beleven een
angstig voorval met droevige afloop.
De heer Charles de Vriendt. sinds jaren
chef van de Technische Dienst van de N.V.
Maastrichtsche Zinkwit-Maatschappij. was
een bekende persoonlijkheid in Eijsden. Als
Belgisch officier diende hij vóór de Eerste
Wereldoorlog in het Belgische leger. Gedurende 1914-1918 had hij tegen de Duitsers gevochten. Voordat ons land door de
Duitsers bezet werd woonde hij in Eijsden
aan de Diepstraat no. 30. Gedurende de bezetting moest hij dit huis ontruimen omdat
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hierin de Duitse "Orts-Kommandantur" gevestigd werd. De heer de VriendtI inmiddels
weduwnaar geworden, vond toen onderdak in een van de bijgebouwen van kasteel
Eijsden.
Wat heeft deze man die achste september bezield? Niemand zal het ooit weten.
Op die noodlottige septemberdag heeft de
heer de Vriendt zijn goed bewaard officiersuniform aangetrokken en al de aan
hem verleende decoraties opgespeld waar-

na hij. vergezeld van zijn hondje, naar het
Withuis is gemarcheerd. Toen hij daar aankwam heeft men nog getracht hem van de
Rijksweg af te leiden. Doch wat men ook
deed, niets baatte. Stoer stapte hij de weg

op en sommeerde de eerste de beste Duitser te stoppen. Aan dit "bevel" werd voldaan. Wat er echter besproken werd weet

niemand. Alleen hebben ooggetuigen gezien dat de aangehouden Duitser als een
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Uit het dagboek van J.
Geurten.

hazevvind met zijn fiets richting Mariadorp
verdween. Hierna ging de heer de Vriendt
naar de grenskantoren en schoot met zijn
pistool en passant de voorbanden van een
aankomende Duitse vrachtwagen stuk, die
op stukgeschoten banden ook in de richting van het Mariadorp verdween. Inmiddels waren hem echter twee Duitsers sluipend gevolgd. Toen hij de slagbomen van
beide kantoren had neergelaten werd hij
door de dichterbij gekropen Duitsers op
Belgisch grondgebied neergeschoten. En
daar lag hij in de goot voor het toenmalig
café Adam.
Heel snel deed het praatje de ronde dat
de heer de Vriendt het Duitse leger had wil-

len tegenhouden en daarbij gesneuveld
was. Een gevolg was nog dat al de mensen
die nog aan het Withuis aanwezig waren
uit hun huizen werden gedreven en als gijzelaars werden afgevoerd naar Vise. Gelukkig zijn ze allen later weer vrijgelaten.
Op verzoek van Gravin de Liedekerke de
Paiihe, echtgenote van de op 8 oktober

1943 in Utrecht door de Duitsers gefusil-

leerde Raphaël Graaf de Liedekerke de
Pailhe. die het vreselijk vond dat een Bei-

gisch officier in de goot te kijk iag. is dokter
J. Jacobs naar het Withuis gegaan en heeft
van de Duitsers het stoffelijk overschot vrij

gekregen| waarna het met hulp van de heer

Martin Peusens naar het gemeentelijk lijkenhuisje aan de Vroen hof werd gebracht.
intussen was de Duitse terugtocht tot
stilstand gekomen. Natuurlijk niet door het l

Halfrrack op het erf van

de Muggenhofr'n Laag-

Caesterr. Op de burnper staat het nummer

van de 1139 Caivalerie.
Foto: Pierre Smeets, 13

september 1944.

vorenomschreven voorval, doch omdat de
meeste Duitsers reeds teruggetrokken waren en zo niet, zij opnieuw georganiseerd
waren en nieuwe stellingen hadden betrok-

ken. Uit navorsingen van geschiedschrij-

vers en particulieren weten we thans dat

vanaf de Maas te Eijsden langs de Voer tot
bij Sint-Maartensvoeren en van daar verder
via Moresnet tot de Siegfriedlinie in het
Hürtgenwaid in Duitsland. door het Duitse
81e Legerkorps onder leiding van Luitenant-Generaal Friedrich August Schach
een verdedigingslinie was opgeworpen.
Vanaf de Maas tot Sint-Maartensvoeren

hadden zich de 49e en 275c inianterie-divisies onder Generaal Schmidt ingegraven.

Verderop bij Moresnet stond de 116e tankdivisie. Nu weten de Eijsdenaren waarom
de Duitse soldaten de laatste dagen voor

de bevrijding zo schooiden om in het bezit
te komen van een spade.

Maar waar bleven de Geallieerden?
Stenden deze iegers dat maar allemaal toe?
Om hierop een antwoord te krijgen zullen
we de draad weer moeten opnemen bij het
bereiken van de Frans-Belgische grens
door de geallieerde legers.
Het eerste Amerikaanse leger rukte begin september ten zuiden van Doornik
(Tournai) België binnen. Hieronder bevond

zich ook de 30e U.S. lnfantry Division bijgenaamd de "Old Hickory" (16.000 man
sterki. Wat de Duitsers vreesden gebeurde.
Op 7 september buigt deze divisie, uitge-

rust met tank- en antitankbataljons. boven-

vliegtuig het geschut van de Geallieerden
leidt.
Op 10 september bereiken het 117'e ln-

fantry en het 119e lnfantry het Albertka-

naal. Het fort Eben-Emael wordt bij verras-

sing ingenomen. Een spits van het 119e lnfantry stoot zelfs verder door. Deze spits
vindt een brug bij Hermalle-sous-Argenteau over het Albertkanaal intact. trekt hierover en bereikt de Maas. Het is 11 september 1944. Nog dezelfde dag steken de eerste soldaten met bootjes de Maas over en
vormen een bruggehoofd op de oostelijke
oever. Uit het legerjournaal (Unit Journal

117th lnfantry) blijkt dat mede waren opgerukt de regimenten 119 en 120 lnfantry.
Ook kan hierin worden gelezen dat de divi-

sie-verbindingsofficier het 117e adviseert
's nachts de Maas over te trekken. Het zevende Amerikaanse legerkorps was reeds
lnfanterisren

op

de

Schansweg gaan via
Hoog-Caesterf richting
Moelingen.

Foto: Pierre Smeets. 13

september 1944.

bi;l Luik over de Maas. Nu trekt op de ochtend van 11 september de 113e Cavalry
Group met lichte tanks en pantserwagens

bij Luik over de rivier en spoedt zich zonder
veel tegenstand te ondervinden naar het
noorden` richting Visé. De 113e Cavalry
blijkt juist op tijd te zijn om gedeelten van

dien gesteund vanuit de lucht. naar het

twee van haar eigen infanterie-regimenten

oosten af op zoek naar de Maas. De eerste

bij Argenteau te begroeten.
Nu vindt er op de commandopost vol-

dag bereiken ze Waterloo. Als de tanks gebrek aan benzine krijgen moeten de manschappen van de infanterie ervan af en te
voet verder. Toch komen ze de volgende
dag tot Geldenaken (Jodoigne) even ten
zuiden van Tienen. En de Old Hickory zou
haar bijnaam van "the workhouse of the
western front" (het werkpaard van het westelijk front) eer aan doen door de volgende
dag nog eens een behoorlijk aantal kilome-

ters zonder vervoermiddelen af te leggen.
Zij bereikte thans zelfs Tongeren en omgeving. Maar wat belangrijker voor naar isl
men heeft weer brandstof voor de tanks.
Wij schrijven nu 9 september 1944. De

bevrijding van ons dorp staat voor de deur.
Reeds beginnen de inslagen van de kanonnen ons te bereiken. Vooral de Flijksweg

Battice-Heer is het mikpunt. En de volgen-

de dag zondagI 10 september. wordt voor
het eerst een verkenningsvliegtuigje hier
gezien. Zeer traag vliegt het laag over en
weer. Spoedig krijgt het dan ook de naam
van .,d'n Dreuvige". Achteraf blijkt dat dit

gens het meergenoemd journaal om 23.10
uur een overleg plaats met de verbindingsofficier van de "Old Hickory-Divisie". Bij
De eerste bevrijde Nederlanders.
Foto: Pierre Smeets. 13
september 1944.

dat overleg wordt onder andere bevel gegeven dat het 117e lnfantry op 12 september
vanaf 9.00 uur los van de 113e Cavalry moet
oprukken naar punt 'C". Volgens de staf-

kaart is punt C bij Eckelrade. Letterlijk volgt
dan in het journaal: "As Regt moves up to
Obj "C" the 1 13th Cav will be on its leftflank
between the Regt and the river." Vrij vertaald betekent dit: "Als het regiment oprukt naar object C zal de 113e Cavalry de
linker flank van het regiment tot aan de rlvier dekken."

Eerder hebben we in het journaal kunnen lezen dat vóór het regiment in bewe-

ging komt. reeds patrouilles vooruit zullen
gaan orn de te volgen route te verkennen
en te markeren.

Het zou veel te ingewikkeld worden om hier
het hele journaal met vertaling weer te geven. We zullen alleen proberen om met de

de auto. Maar twee van hen worden door

Op de voorgrond v. l. n. r.:

structie van de opmars van de diverse le-

heup en de chauffeur dodelijk. De adjudant

object C (dit is tussen St. Geertruid en

gen. Rennend en kruipend bereikt de generaal na ruim twee uur zijn Duitse stellingen.
Onderweg zag hij nog een tweede Ameri-

Anna Smeets-Schillings
en Zieng Duilsens van

in ons bezit zijnde gegevens een recon-

geronderdelen te geven.
Daar het regiment moet oprukken naar

Eckelrade) gaat het niet door Visé. doch
volgt de kortste weg. Deze gaat achter Visé

om, over Lorette en Mons naar Berneau.

dwars door de weilanden en boomgaarden
heen. Vervolgens langs het riviertje de Ber-

de schoten getroffen. De generaal aan de

wordt bij de terugtocht geraakt en blijft lig-

kaanse patrouille die slechts op 50 meter

van hem rechts passeerde". Volgens datartikel nad dit voorval om 8.30 uur plaats.

Dit alles heeft zich afgespeeld in de buurt

wijn naar het punt. waar de weg van Moe-

van grenspaal 35 op de weg van 's-Graven-

Battice-Heer elkaar kruisen. De eerste patrouilles waren reeds tussen 8.00 en 9.00

punt "La Haut". Dit is de plaats waar genoemde weg de Rijksweg kruist. Volgens
de heer Tossings die in deze buurt woont,
hoorde hij omstreeks dat uur tussen het

lingen naar 's-Gravenvoeren en de Rijksweg

uur hier aangekomen. Ooggetuigen bevestigen dit. want omstreeks die tijd is het
schieten hier begonnen. Ook de in Vaals
wonende Duitse journalist en publicist
Wolfgang Trees schrijft in zijn artikelen- _
serie "Krieg ohne Sieg" in de "Aachener
Volkszeitung" onder vervolgnummer 127
(17 april 1978) met als kop "Schüsse auf
den deutschen General": "Op de zonnige

morgen van 12 september heeft ook Gene-

raal Schmidt pech. Om zijn eenheden de
nieuwe posities te verklaren, rijdt hij samen
met zijn adjudant naar de vooruitgescho-

ven linies van zijn nieuw front` Op weg van
's-Gravenvoeren naar Mesch verdwalen zij
zonder het zelf te merken. Plotseling staan
zij op 80 meter van een Amerikaanse patrouille die hen direct onder vuur neemt.
Het zijn vijftien Amerikanen. die komend

van het zuiden. recht op de stellingen afgaan. De situatie van de generaal en de
zijnen is hopeloos. Terugkeren kunnen zij
niet, de chauffeur stopt en zij springen uit

voeren naar Moelingen nabij het kruis-

kanongebulder door plotseling geweer- of

mitrailleurvuur uit die richting komen. Ook
zag hij toen naar het zuiden over de weg
uitkijkend in de verte langs de Berwijn

Amerikaanse soldaten in lange rijen komen. Hij wist toen nog niet dat het Amerikanen waren. Maar aan de uniformen zag
hij wel dat het geen Duitsers konden zijn.

Volgens weer andere getuigen maakte op
ongeveer hetzelfde tijdstip een andere pa-

trouille contact met de Duitsers die in de
weilanden achter het Withuis en de stortplaats van de Zinkwitfabriek waren ingegraven (de loop van de Voer is later bij de
aanleg van de autosnelweg E 9 verlegd).
Hoe het ook zij. hier werden vuurstoten van
mitrailleurs gehoord. Verschillende kogels
sloegen zelfs aan de achterkant tegen de
huizen.
Intussen was het gehele 117e lnfantry

langs de Berwijn aangekomen. Een gedeel-

Willem Smeets, Pierre
Gilissen. Hubert Smeets.

hoeve de Schans.
De heer Gilissen uit de
Kerkstraat haalde vrijwel iedere ochtend melk
bij' de familie Smeets.
ook de ochtend van 13
september 1944. Niet te

denken dat hij die dag

met een Amerikaanse
tank naar huls zou worden gebracht.
Foto: Pierre Smeets. 13
september 1944.

Catharina Floebroeks.
huishoudster bij de tarniiie Smeets. Zieng

Duijsens en Willem
Smeets volgen met beiangsteiiing de troepenverplaatsing.

Foto: Pierre Smeets. 13
september 1944.

te trok van hier verder richting Mesch terwijl een ander gedeelte vanaf de Berwijn

via Moelingen richting Zinkwittabriek al-

Eijsden door te stoten. Wel achtervolgden

boog.

ze nog enige wegvluchtende Duitsers maar
verder dan halverwege de "De la Margelle-

van Duitsers. Omstreeks 11.00 uur bereikten de eerste pantserwagens de buurt Mug-

omgeving van Duitsers gezuiverd. Spoedig

00k de 113e Cavalry was in beweging
gekomen. trok door Visé en zuiverde dit
genhof {Schansweg no. 2). Veel tegenstand hadden de Duitsers hier nog niet geboden. Kortom. om 11.30 uur waren het
èérste Nederlandse huis en zijn bewoners

van de Duitse overheersing bevrijd. De bewoners waren destijds de familie SmeetsSchillings en haar dienstbode mej. Fioebroeks uit Libeek. De bevrijding van deze
familie verliep eigenlijk op een eigenaardige wijze. Door het hevig kanongebuider
opgeschrikt had de familie haar toevlucht
in de kelder gezocht. Daar het huis vol met
Duitsers was waren de deuren niet afgesloten. Eensklaps vloog echter de kelderdeur
open en werden zij gesommeerd er uit te
komen. Met lood in hun schoenen klom-

men zij omhoog en zagen toen dat degene.
die hun bevolen had omhoog te komen. een
in Cheratte wonende Nederlander was. die
geregeld bij hen op de hoeve op bezoek
was geweest. Hij vroeg hun waarom zij toch
in de kelder zaten. terwijl de bevrijders voor
de deur stonden. Toen zij van de schrik bekomen waren zagen zij inderdaad de Amerikaanse tanks komen aanrollen.
10

Ai snel bleek ook dat het niet de bedoe-

ling was van de Amerikanen om verder naar

laan" zijn zij niet gegaan. Wel werd de hele

bleek dat er een voetbrug over de Maas
moest worden geslagen. Deze brug heeft

iets ten noorden van de Muggenhof ter
hoogte van de Leentjesweg gelegen. Reeds
in de late namiddag en de daarop volgende
nacht ging het 120e lnfantry over deze brug

en verwijderde zich in de richting Moelingen. Slechts weinige getuigen hebben deze
brug gezien daar zij reeds zeer snel weer
werd verwijderd door de Amerikaanse troe-

pen.

De 113e Cavalry en het 117e Infantry
staan dus op het punt orn Eijsden en Mesch

te bevrijden. Maar hoe is het hier vanaf 8
september verlopen?

Sinds 5 september is het dorp Eijsden en

omgeving langzaam volgestroomd met
Duitse troepen. ln een gedeelte van het

Ursulinen klooster is een soort com mande-

post gevestigd. Trein- en busverbindingen
stagneren en vallen op de duur helemaal

uit. Dat gebeurt ook met de kranten en het
postverkeer. Dan is het dorp. met uitzondering van het telefoonverkeer. van de buitenwereld afgesloten. Vanuit de verte komt
het kanongebuider steeds dichterbij. Als de

eerste inslagen plaats vinden verdwijnen
de Eijsdenaren allengs van de straat. Mannen het eerst, want het gerucht doet de ron-

de dat zij worden opgepikt om loopgraven
te helpen maken. Het gebulder wordt hevi-

ger en komt vanaf de overkant van de Maas.
lnslagen zijn er in het begin hoofdzakelijk
op en langs de Rijksweg.
Om enig begrip te krijgen van de strijd

die zich hier afspeelde moet men de toen-

malige bebouwing van de kern van het dorp

kennen. Zo bestonden toen de uitbreidingen ten noorden van het Ursulinencomplex

(plan Noord, De Bak en plan Emmastraat)
nog niet. Dit waren nog geheel boomgaar-

den tot aan Oost toe. Zo waren er ook

boomgaarden midden in het dorp. ingesloten door de Breusterstraat in het noorden, de Prins Hendrikstraat in het oosten,
de Wilhelminastraat in het zuiden en de
Schoolstraat in het westen. Al deze straten
waren nog slechts incidenteel bebouwd.
ln deze boomgaarden waren honderden

Duitse soldaten verdekt opgesteld. Toen

echter "d'n Dreuvige" boven het dorp be-

gon te cirkelen volgden alras ook in deze

weilanden de inslagen. Iedereen verwachtte een aanval op ons dorp vanaf de over-

kant van de Maas. Vermoedelijk ook de

Duitse soldaten. want zij lagen alle methun
geschut in de richting van de Maas. Maandag 11 september om 10.00 uur nemen het

kanongebulder en de inslagen in hevigheid
toe. Overal zijn geweldige rookzuilen te

zien.
Alle burgers zitten in de keiders. Afen toe

gaan de moedigsten eens via een kiertje
een kijkje nemen. Men probeert via de

buurman iets aan de weet te komen. Het
zijn echter altemaal maar geruchten. Pas

ats het geschut na een paar uren iets minder wordt en daarna bijna geheel zwijgt,
durft men weer een luchtje te scheppen.
Laten we nu, om ons een beeld te vormen
van de belevenissen van de burgers, een

stukje uit het dagboek van mej. Scholten
citeren: "11 september: van 20.00 tot 22.00
uur vrij rustig. slechts af en toe een kanonschot. Om 23.00 uurneemt het in hevigheid
toe. De nacht is vreselijk, voortdurend oorverdovend kanongebulder. Bij elke slag
krijg je inwendig een schok en steken in het
hoofd. Tegen ?.00 uur (12 september)

wordt het kalmer en ga ik naar boven om
me te verfrissen. Als de zuster om 8.00 uur
het ontbijt brengt, vertelt ze dat vele huizen
zijn getroffen. Van een huis is het dak afgerukt, terwijl de huisvrouw met vier kleine
kinderen in de kelder zat. Een man gedood.
Verscheidene koeien gedood. Vanuit mijn
kamer zie ik dat van het huis hiertegenover
een stuk uit de muur is geschoten en het
raamkozijn naar beneden hangt. (Dit is het
huis van de familie Huls-Houbiers aan de
Emmastraat no. 16.) Om 9.30 uur begint het
schieten opnieuw, nu, om 11.00 uur is het
zo hevig dat het lijkt of er geen huis gespaard zal blijven. Het lawaai en gedreun
is schrikwekkend. De granaten gieren over
ons huis. Vanaf de Rijksweg Battice-Heer
stijgen weer rookwolken op. Vanuit die
richting komt nu ook mitrailleurgeknetter.
Het is om gek te worden, alsof viak boven
ons hoofd de granaten ontploffen. Om
1T.30 uur terug uit de kelder. Sinds een uur
ketsen er geweerkogels tegen de muur, ze
komen van de zijde van de Diepstraat. Het

kanongebulder is minder hevig; de tussenpozen worden groter. 18.45 uur: De Ameri-

kanen zijn erl!!ltl Ten minste, het wordt op
goede grond verondersteld en alles wijsterop. Er schijnen toch nog enige Duitse sol-

daten in ons dorp te zijn. Het kanonvuur
veplaatst zich naar het dorpje Maarland
richting Maastricht. Gedurende de nacht
dreunt voortdurend het kanon, doch de

tussenpozen zijn vrij lang: ± een half uur.

Af en toe een harde slag waarvan je op-

schrikt."

Withuis. 13 september
1944. ce. 10.30 uur.
Foto: A. Steensma.

Uit vraaggesprekken die met diverse burgers werden gevoerd over de bevrijding
blijkt dat elke Eijsdenaar de laatste dagen
voorafgaande aan de bevrijding ongeveer
de ervaringen

heeft gehad

zoals

mej.

Scholten ze heeft opgetekend in haar dag-

boek. Ook wat de inslagen betreft klopt het
relaas van mej. Scholten. Verschillende

huizen werden door treffers beschadigd
namelijk aan de Diepstraat. Schoolstraat,
Graaf de Geloeslaan en nog op diverse

andere plaatsen. Doch het meest hebben

de boomgaarden te lijden gehad. Ook het
in het dagboek vermelde feit, dat op 1 1 september in Eijsden een man is dood gebleven, is juist. Toen namelijk het geschut op

11 september in alle hevigheid los barstte
en links en rechts granaten in de kom van
Eijsden insloegen en iedereen naar de kelder vluchtte. sloeg het noodlot toe in het
gezin van de heer Bertus van den HeuvelI
toen wonende aan de Spauwenstraat. waar
thans pand 19 is. De heer Bertus van den

Heuvel was zich aan het scheren. Zijn
vrouw en kinderen liepen alvast vooruit
naar de kelder van de familie Wetzels aan

de Diepstraat no. 67. Net toen hij zelf ook
naar de Diepstraat wilde lopen viel een voltreffer op zijn woning en doodde hem. Dit
was het laatste slachtoffer dat Eijsden aan

zijn bevrijding offerde. Dat er niet meer
slachtoffers onder de bevolking gevallen
zijn, magI gezien het aantal granaten dat
insloeg. als een wonder worden be-

schouwd.
Wij hebben het 117e lnfantry en de 113e

Bij de grensovergang

aan het Withuis worden
de Amerikaanse soldaten verwelkomd.
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Cavalry op dinsdagmorgen 12 september

verlaten zowel vóór de Nederlands-Belgische grens bij Mesch als achter de Zinkwitfabriek en bij de Muggen hof en de Schans-

weiden. Wat gebeurde er verder? Als we nu
weer het meermalen genoemd journaal van
het 117e lnfantry raadplegen dan zien we
dat om 9.40 uur bericht wordt doorgegeven
van 8-2 [inlichtingenofficier op reglmentsniveau) aan G-2 (inlichtingenofficier op
divisieniveau) dat een eenheid van het re-

giment op 1800 yard van de vorderingslijn
12 (dit is volgens de stafkaarten, die in het
bezit zijn van de heer Wetsels te Moerslag.

een denkbeeldige lijn die ongeveer van
grenspaal 32 naar grenspaal 36 loopt) vuur

ontvangt van mortieren en kleine handwapens.
9.50 uur. 8-3 (officier operaties) bericht

dat hij van menig is dat de bewuste een heid
aan de vorderingslijn 12 is aangekomen.
9.55 uur. 5-2 bericht aan G-2 dat burgers

hebben gemeld dat een bataljon vijanden
in het dorp achter vorderingslijn 12 is.

10.00 uur. S-2 zet uiteen dat, als de regimentseenneid aan vorderingslijn 12 is, deze dan in Nederland vecht. En dan komt
-eveneens om 10.00 uur- het bericht binnen van de A-compagnie van het 117e lnfantry dat in het legerjournaal vemeld is als

volgt: "A" Co reported to be in Holland -

The 117th lnf are the 1st American trps to
reach Holland." ("A" compagnie meldt in

Nederland te zijn - Het 117e lnfantry zijn

de eerste Amerikaanse troepen die Nederland bereiken.)

Amerikaanse granaatkop uit 1944.

Foto: Giel Wolfs.
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september

1944.

Vroenhof. Duitse krijgs-

-.--3„

`

gevangenen begeieid
door Amerikaanse soidaten. Zijn er bekenden
op de foto?
Foto: A. Steensma.

Volgens de in het bezit van de heer Wet-

sels zijnde stafkaarten bevond deze Acompagnie zich tussen de zogenaamde
Onderste Berneauerweg en de Moelingerweg. duidelijker gezegd tussen grenspaal

35 en grenspaal 36. Ook Wolfgang Trees
schrijft in de hiervoor reeds genoemde
kranteartikelen-serie:

"Während

die

A-

Kompanie des 117. Ftegimentes die nieder-

landische Grenze zwischen Grenzpfahl 35
und 36 überschreitet - es ist ein Acker. der ,
keinerlei Deckung bietet- und gegen den

Ort Mesch voorückt. werden weiter westlich an der Maas die allerersten Niederländer von den Amerikanern befreit." Het
was toen inderdaad een open akker die

geen dekking bood. Dat wisten de Duitsers

ook. Het betreft hier de akkers gelegen ten

oosten van de Rijksweg Battice-Heer. in
het zuiden begrensd door de weg komend

van Moelingen naar 's-Gravenvoeren. De

akkers lopen in de richting Mesch schuin
omhoog en dalen dan plotseling voor
Mesch. Waar de boomgaarden rond Mesch
weer begonnen hadden de Duitsers zich
ingegraven. Vanuit hun stellingen hadden
zij een vrij uitzicht tot bijna aan de evengenoemde wegen. Hier hebben de Amerikanen dan ook grote tegenstand ondervon-

den en werd er vrij lang gevochten eer ze
doorbraken naar Mesch.
ln Mesch en omgeving zijn onder de

Duitsers vrij veel gewonden te meiden. Het
was zelfs zo, dat in het café van de familie

Van Hoven. gelegen aan de Grijze Graaf no.

14 te Mesch. gedurende de gevechten. die
ten zuiden van dit café. in het terrein hiervoor omschreven plaats vonden, tijdelijk
een veídlazaret van de Duisters was geves-

tigd.
Terwijl de "slag" om Mesch voortduurt.
trekt een bataljon van het 117e Infantry
Moelingen binnen. zuivert dit van vijandelijke soldaten en nadert het dorp Eijsden

tussen de Rijksweg en de spoorlijn Maastricht-Visa. Doch ook hier bieden de Duitsers. al of niet gedwongen, fanatiek tegenstand. Er doen namelijk verhalen de ronde.

dat er Duitse militairen waren ten zuiden
van "Kerenshof" (woonhuis. Voerstraat no.

2 en boerderij, Veerstraat no. 4} die wilden
terug trekken. maar die door hun officier
met de wapens in de hand werden gedwongen stand te houden. Een soldaat werd

zelfs door deze officier ter piekke doodgeschoten. Hoe het ook zij, vooraleer dit ba-

taljon via de Zinkwitfabriek het station Eijsden naderde was Mesch reeds gevallen.
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Brave oveR MAAS EN oPmARs ma
DUITSE STELLINGEN

Hier waren intussen de gevechten geluwd. De Duitsers hadden de boerderij de

"Laathof" in brand geschoten om door de
rookontwikkeling een veilige aftocht te
hebben. Dit gebeurde omstreeks 14.00 uur.
Spoedig daarna kwamen de eerste Amerikanen het dorp in sluipen. Zij kwamen volgens ooggetuigen via de Bovenste en 0nderste

Berneauerweg alsmede over de

Moelingerweg Mesch binnen. Van hier ver-

spreidden zij zich in het dorp. De voorhoe-

de ging direct verder richting Mescherheide. Dit gebeurde echter niet via de tegenwoordige Heiweg. doch door een toenmaals nog bestaande holle weg, die vanaf
het tegenwoordige pand Heiweg no. 2
(voormalig cafe Tumke) de Mescherheide
op leidde. Deze weg werd genoemd de

"Waardhof". Ook werd gebruik gemaakt
van de tegenwoordige Steenbergsweg.
Hoe laat de eerste Amerikanen Mesch
zijn binnengekomen is niet met zekerheid
te zeggen. Volgens een tiental getuigen.
die menen de eersten gezien te hebben. ligt

verklaart dat hij omstreeks 15.00 uur met
een Amerikaanse soldaat in een jeep een

rondje door het dorp heeft gemaakt. Weer
een andere getuige heeft ook omstreeks
die tijd een jeep gezien. Zo kan dus rustig
gezegd worden dat Mesch. niet als eerste
gemeente (een gemeente was Mesch immers sinds 1 januari 1943 niet meer) maar
wel als eerst bevrijd dorp van Nederland. de
geschiedenis is ingegaan.

Aan gebouwen had Mesch. met uitzondering van de "Laathof", weinig schade
geleden. Wel had het vee dat in de weilanden rondom het dorp liep een grote tol aan

de bevrijding betaald. Ontelbaar waren de

koeien die door granaten gedood of gewond waren. De inslagen waren hoofdza-

kelijk in de weilanden en de akkers.

lets westelijk van Mesch. aan het Withuis
namelijk. moest men iets langer geduld
hebben eer men de Amerikanen kon be-

groeten. Hier zaten de Duitsers langs de
Rijksweg in eenmansputten. die een week

voordien door daartoe opgehaalde burgers

dat tijdstip tussen 14.00 en 14.30 uur. Anders is dit voor de gehele "bevrijding" van
Mesch. Daarover kan worden gezegd dat
het dorp om 15.00 uur geheel vrij van Duit-

graven. Terwijl ook hier de huizen geen
noemenswaardige schade ondervonden

llg hoofd van de openbare school aldaar.

in de weilanden. De strijd hier was snel be-

sers was. want de heer J. Warnier. toen ma-

De Amerikanen in de
Kerkstraat.
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waren gegraven. Ook in de weilanden rond

het Withuls hadden de Duitsers zich inge-

waren er wel diverse inslagen van granaten

Duitse krijgsgevangenen in de Kasteellaan
in Oost.

slist en zo kon de inmiddels overleden echtgenoot van "Maria". de heer Zjeng van der

Cruys. in de kelder boven de schakelaar
van het electrisch licht schrijven: "16.35
uur. De eerste Amerikaanse auto (jeep) gezien aan het Withuis." Volgens andere ge-

tuigen was deze jeep bemand met naast de

chauffeur een soldaat met de mitrailleur in

de aanslag. De voorruit van de jeep was

neergeklapt.
Weer iets westelijker kwamen omstreeks
die tijd de Amerikaanse soldaten vanaf de
Zinkwitfabriek richting station. Hier werd
flink weerstand geboden door de Duitsers.

Elk uitstekend huis werd door hen benut _

als bescherming om van daarachter de oprukkende Amerikanen te beschieten met
handwapens. Ja zelfs het terras van het
voormalig café Klippert aan het Stations-

plein diende tot dekking. Hier stonden namelijk de terrasmeubelen buiten waarachter men zich verschool. Toen tenslotte een

Duitse officier hier sneuvelde trok men terug onder dekkingsvuurvanuit de oprit van
Hotel Modern (Wilhelminastraat no. 27).
Dit waren eigenlijk de laatste gevechten.
die in de kom van Eijsden hebben plaats

bleven. Sommigen waren fanatiekelingen
die achterbleven als scherpschutters. maar
de meesten bleven orn zich over te geven
aan de geallieerde soldaten. Zo weten we

nu dat in diverse huizen in de kern van het
dorp Duitsers zijn binnengedrongen die
aan de bewoners vroegen om daar te mogen blijven teneinde in krijgsgevangen-

schap te kunnen gaan. Het zou te veel werk
zijn om al de adressen na te gaan en hierop
te sommen` waar men Duitsers, nadat ze
hun wapens hadden afgegeven. onderdak
verleend heeft tot de Amerikanen hen zijn
komen ophalen.

Wat gebeurde nu echter met de ge-

vechtswagens en pantsers van de 113e Cavalry die ten zuiden van Caestert stonden?
Deze werden namelijk reeds op 12 september om 12.45 uur ter hoogte van de "Nieu-

we Schuur" (halfweg de "De la Margelle-

|aan") gesignaleerd door een ambtenaar

van de toenmalige Staatspolitie. Zij zijn op
12 september echter niet verder gekomen
en werden weer teruggetrokken terversterking van het bruggehoofd omdat in de namiddag reeds begonnen werd aan het leggen van een voetgangersbrug. Van die brug

gevonden.

zijn voorzover wij weten geen foto's voorhanden. Jammer. Het zou volgens mensen
die ze gezien hebben een brug over de
Maas zijn geweest die enkel aan dikke tou-

Caestert. trokken toen de Duitse troepen

wen (kabels) was opgehangen en gedeel-

Hoewel de troepen, die aan de "Schans"
over de grens waren gekomen. niet verder
oprukten dan de eerste huizen van Laagtoch uit het dorp weg. Slechts enkelingen

telijk gesteund werd door pontons.Ze zou
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dergelijke 0.D. te organiseren. De O.D. had
onder meer tot taak om maatregelen tetreffen ter beteugeling van mogelijke excessen
in het machtsvacuum na de bevrijding. Er
moest een comité gevormd worden uit
vooraanstaande politiek betrouwbare per-

sonen, welk comité op bevrijdingsdag
moest optreden. ln een door de heer Nulens nagelaten notitie kunnen wij lezen:

"12 september 16.00 uur Amerikanen grens
gemeente Eijsden genaderd tot spoorwegovergang (bij station). Deze dag ondergrenaatvuur van Amerikaanse troepen op wes-

telijke Maasoever. Hele dag plaatselijke gevechten en langzame terugtocht van de
Duitsers. In de loop van de nacht Eijsden
vrij."

"13 september. ± 8.00 uur begin tijdstip van
optreden als commandant O.D. ln tuin opgraven verborgen herkenningsbanden OD.

en geheime gegevens. Op hoek van straat

en Stationsplein in contact getreden met
commandant Amerikaanse tanks." Dan
volgt een aantal technische gegevens. En

verder weer in de notitie van de heer
Nulens: "Inmiddels bevolkingsgroepen op
de been. Onder aanvoering van Jezu'ieten
zingend met nationale vlaggen door de

straten. Aubade gemeentehuis. Weldra
overal vlaggen. Flond 11.00 uur van politiepost bericht dat er geheime verbinding was

Sergeant Houser hijst
op 13 september 1944
de vlag bij' boerderij

Wetsels in Moerslag,

Sint-Geertruid.

slechts een breedte van 50 tot 100 centimeter hebben gehad.
De aanwezige Amerikaanse soldaten wa-

ren bang voor een tegenaanval van de Duitsers en ze hebben de familie Smeets verzocht de nacht elders door te brengen. Dit
is gebeurd. Een tegenaanval van de Duitsers is echter uitgebleven. Hieruit zou men
kunnen afleiden dat het centrum van Eijs-

den door de Duitsers tegen het vallen van
de avond was prijs gegeven.

Intussen had de commandant van de

Eijsdense Ordedienst (O.D.), de heer Arnold Nulens, reserveofficier en toenmaals

leraar aan de Eijsdense U.L.O.-school. diverse regelingen getroffen. ln 1943 had de
heer Nulens reeds bezoek gehad van een

ordonnans van commandant Sijmons van
de O.D.-Maastricht met het verzoek in het
geheim ook voor Eijsden en omgeving een
18

tot stand gekomen met Den Haag. Ik heb
toen enkele belangrijke berichten kunnen
noteren die doorgegeven moesten worden

naar Brussel (Prins Bernhard) hetgeen de

volgende ochtend per koerier inderdaad
gebeurd is.
Ook telefonisch verzoek van kapitein Sijmons uit Maastricht om Amerikanen te
doen besluiten in ieder geval Maastricht te
bevrijden vóór ze naar het oosten afbogen.
De Amerikaanse officier hieromtrent ge-

vraagd kon dat niet onmiddellijk garanderen maar vroeg of we konden doorgeven
aan Maastricht om detoen nog intactzijnde
Sint Servaasbrug tot iedere prijs te handhaven. Helaas niet gebeurd." Aldus de notitie van de toenmalige commandant van de
O.D. te Eijsden. Ook hieruit blijkt dat het
centrum van Eijsden door het terugtrekken
van de Duitsers in de avond of nachtgeheel
vrij was.

Laten we nu nog eens kijken in het "Unit

Journal 117m lnfantry". We lezen dat om

12.35 uur bericht binnenkomt dat het 2e

bataljon optrekt aan de linkerflank van het

1e bataljon. Dit was het bataljon dat via
Moelingen en de Zinkwitfabriek in de
strook tussen de Rijksweg en de spoorlijn
de Duitsers aan het verjagen was, Dan volgt
het volgende bericht om 14.00 uur en dat
luidt: "Old CP closed". (Oude commandopost gesloten.) Intussen gaan de gevechten zoals we weten hier verder. Er volgen nu

geen berichten meer tot om 9.30 uur het
bericht wordt verzonden: "New CP opened

at Mesch. Holland. coordinates 588-425."
(Nieuwe commandopost geopend in Mesch.
Nederland. coördinaten 588-425.} Verder
lezen we ook dat om 22.45 uur de divisieverbindingsofficier op de commandopost
in Mesch komt met de orders voor de vol-

gende dag. Hij meldt tevens dat de 113e
Cavalry in rust is gegaan voor de nacht.
Uit het dagboek van mej. Scholten hebben we reeds gezien dat tegen 5.00 à 5.30
uur het kanongebulder plotseling mindert.
Het geschut dat dan nog vuurt is gericht op

de omgeving van Oost en Maarland. Dit
klopt precies want Mesch. Withuis. Station.
Hoog- en Laag-Caestert. Mariadorp en de
kom van Eijsden met Breust erbij zijn dan.

op enkele scherpschutters na. geheel bevrijd van de Duitsers. Men kan rustig slapen

gaan. De Amerikaanse bevrijders waken
wel over ons en ons dorp.

Maar wat brengt de morgen? We kunnen
nu weer het best een stukje uit meergenoemd dagboek citeren:"13 september.
We zijn bevrijdll! De Amerikanen zijn
er; de vreugde is onbeschrijfelijk. Vanaf
7.00 uur verbreidt de gelukstijding zich
door het huis. We feliciteren elkaar met

stralende gezichten. Een loodzware last is
van ons afgewenteld. De eerste Amerika-

nen hebben nog strijd geleverd met de
Duitsers die achtergebleven waren. Vandaar dat er geweer- en mitrailleurkogels
tegen onze muren ketsten. Er zijn verscheidene Duitsers gedood. andere vluchtten of
werden gevangen genomen.

Aan de voor- en achterzijde van ons ge-

bouw wappert de driekleur met oranjewim-

pel. Oranjebloemen op tafel en Oranje in
het hart. 0m 9.00 uur ga ik op verkenning
uit in het dorp. Er wordt nog voortdurend

geschoten. maar niemand trekt er zich iets
van aan; er schijnt geen gevaar meer te be-

Uit het legerjournaal.

staan. Alle mensen dragen oranje en groe-

ten elkaar met: "Oranje boven". Louter
stralende gezichten! Een groep jonge Je-

zuïeten en studenten. getooid met oranjesjerpen en strikken zingt enige liederen.
waaronder: "lt's a long way". Huis aan huis
is gevlagd; kinderen lopen met oranjemutsen en sjerpen.

Aan het einde van de Kerkstraat krijg ik
de indruk van wat er zich heeft afgespeeld.
Er is geen ruit heel gebieven. Bij de dokter
die een groot huis bewoont met veel ramen
op de hoek van de Kerkstraat en de Diepstraat is geen ruit heel gebleven; toch hangen er vlaggen uit de ramen. vier nog wel. De
driekleur voor de dokter. de Belgische vlag
voor zijn vrouw, geflankeerd door twee kin-

dervlaggetjes. (Hier woonde destijds dok-

ter Jacobs.)

De Diepstraat met uitzicht op de Maas is
er ontzettend aan toe. De grond bedekt met
glasscherven en takken. waaronder heel
grote. van de dubbele rij lindebomen. De
huizen zijn erg gehavend. van enige zijn
helemaal

de

daken afgesohoten. Toch

staan de bewoners vrolijk en wel aan de
deur. ln de laan naar het kasteel (Graaf de

Geloeslaani is het rentmeestershuis geheel

uitgebrand.
Toen ik tegen 10.30 uur naar huis wilde
gaan. kwamen de Amerikanen in hun gevechtswagens. op weg naar Maastricht om
die stad te bevrijden. Ze namen de weg via
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De bemanning van een

Amerikaanse gel/echtswagen wordt in Ftiickholt (bij Maariand) enthousiast verwelkomd
door "de Witte paters
en broeders".

het gehucht Oost (bij Maarland), waar nog
Duitsers met hun mitrailleurs stonden. Tot

15.00 uur hoordeje nog schieten en hetgieren van projectielen. Nu is het heel stil en is
Oost zeker gevallen."
Tot zover het dagboek. Maar wat er gebeurde met de iegeronderdelen van de
Amerikanen? We hebben deze verlaten
toen zij de Mescherheide op trokken res-

tectievelijk bij het Withuis en op het Stationsplein. De spits van het 117e lnfantry
trok over de Mescherheide en bereikte
Moerslag. Zelfs wist een patrouille het bewuste "object C" bij Eckelrade te halen,
maar keerde terug naar Moerslag waar de

nacht werd doorgebracht.

Zoals we hiervoor reeds hebben kunnen

lezen bracht de divisieverbindingsofficier
om 22.45 uur de orders voor de volgende
dag. (13 september) Hieruit bleek dat het
1e bataljon moest oprukken naar een punt

nabij Cadier en Keer om daar de Rijksweg
Maastricht-Aken af te snijden. Volgens het
ontvangen bericht om 8.30 uur rukt het regiment op tijd op. Het 1e bataljon bericht
dat het geen tegenstand ontmoet. Dan
volgt het bevel van colonel Johnson aan de

commandant van het 2e bataljon om zo
20

snel mogelijk op te trekken als achterhoede
van het 1e bataljon. Het 2e bataljon was het

bataljon dat via Withuis en Zlnkwitfabriek
tot het station Eijsden was doorgedrongen.
Het trekt nu verder via Mariadorp. de voormalige Hoolstraat, langs de Bosrand naar
St. Geertruid achter het 1e aan. Nu het 2e
bataljon uit Eijsden weg trok kwamen de
tanks en gevechtswagens van de Schans
Eijsden binnen. Zo kan het gebeuren dat
commandant Nulens van de 0.0. zijn eerste contact maakte meteen officier van de
113e Cavalry en niet met een infanterieofficier.

lntussen was het 2e bataljon bezig achter
het 1e de flank te zuiveren. dus het Savelsbos met de Rijksweg; dit kunnen we lezen
in een instructie die het 2e ontving. Maar
dan komt om 10.40 uur een correctie op de
ontvangen bevelen. Deze correctie is afkomstig van de divisie en luidt: " Het 2e
bataljon moet met de zuivering ophouden
waar het ook is. Neem niet de "high
ground" (berg). Ga verder om de stad
(Maastricht). die links van je ligt. te nemen.
De stad is slechts zwak verdedigd. slechts
een 50 tot 100 man zonder zware wapens.

Wij hebben een directe burgerlijnverbinding

en weten wat mogelijk is." Hierna trekt dit
bataljon achter Gronsveld om richting
Heugem en Heer. Het komt immers uit de

richting van St. Geertruid en Eckelrade.
Intussen zijn de lichte tanks en gevechtewagens ook in beweging gekomen en gaan
richting Oost en Maarland. Ook via de
Rijksweg gaan nu de troepen en vervoermiddelen. l maken echter geen haast.
want het is de bedoeling dat de Duitsers.
die zich hier nog bevinden en ook diel welke
tussen Oost en Heugem zijn ingegraven,
worden omsingeld. Want we hebben gezien dat een bataljon reeds op weg is om.
tussen Gronsveld en Heer vanaf St. Geer-

meeste Duitse soldaten reeds vertrokken
en hadden zich verschanst in de kersenweiden achter Oost en Maarland.
Dit wil niet zeggen dat hier alles van een
leien dakje is verlopen. Ook hier hadden de
weilanden geleden van het artillerievuur.

Dit had in hoofdzaak op 12 september

plaats. Verschillende Duitse soldaten von-

den daarbij de dood. Een groter aantal

raakte er licht tot zwaar gewond. ln de late

namiddag werden verschillende landbouwers opgehaald. Zij werden gedwongen
om met paard en wagen deze gewonden

naar Cadier en Keer te vervoeren. Dit ge-

beurde allemaal onder voortdurende be-

truid, naar Maastrichtte trekken. Daar komt

schietingen van de Amerikanen. De land-

reeds troepen via de Rijksweg in de voor-

kunnen terugkeren. Na de bevrijding telde
men hier ± dertien gesneuvelde Duitsers
en alleen al in het weiland achter en naast

bij dat men Maastricht bij verrassing wil nemen in verband met de Sint Servaasbrug
die op dat ogenblik nog intact is. Wel zijn

middag tot bij Rijckholt doorgedrongen.
Zo kon het gebeuren dat men in Maarland in de voormiddag van 13 september
plotseling een peloton Duitsers vanuit de
richting Maastricht zag komen. Zij zijn echter weer spoedig, zonder een schot te heb-

ben gelost, vertrokken. Toen de eerste
Amerikanen om 15.00 uur via de Spoor-

straat Maarland binnen kwamen waren de

bouwers zijn allen, met achterlating van
hun paarden en wagens middenin de nacht

het pand aan de Spoorstraat no. 2 (de beer
Henri Duysens) een 400-tal granaatinslagen. Een raadsel blijft het dat hier geen
slachtoffers onder de bevolking zijn geval-

len.
Laten we nu terugkeren naar de opmars
richting Maastricht die door het 2e bataljon
zou plaats vinden. Dit heeft inmiddels as-

Op 12 september t984
eert de gemeente Eijsden haar bevriiders bij
de onthulling van een
gedenksteen aan de
Grijze Graaf in Mesen.

Foto: Paul Rutten. 12
september 1984.
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sistentie gekregen van enige tanks en is nu

de rug.

Bronnen:

niet meer te stuiten. Van een tank komt
spoedig bericht binnen dat er buiten het
front van het 2e bataljon vijanden zijn die

Wij hebben uit dit verstag kunnen lezen
dat op enkele honderden meters van het
punt waar op 10 november 1918 de Duitse

zich wensen over te geven. Zij zwaaien met

Keizer Wilhelm ll Nederland binnen kwamI
thans de eerste geallieerde legers ons land

witte vlaggen. Om 15.00 uur komt dan het
bericht: "2nd Bn states it entered town of
Maastrich. Holland. riding on the tks". (Het
2e bataljon meldt dat het de stad Maastricht
in Nederland binnen gaat. rijdend op
tanks.) Nu eindigen ook de schermutselingen tussen Oost en Heugem. Een stukje
van Zuid-Limburg is bevrijd.
Om 20.20 uur komt dan het bericht: "New
CP established as of 1800 at 614-493, near
town of Cadier and l-(eer` Holland". (Nieuwe oommandopost gevestigd met ingang
van 18.00 uur op 614-493, naast de stad

Cadier en Keer. Nederland.) Mesch is dus
niet langer meer com mandopost en dat be-

tekende dat Eijsden niet langer meer
"front-stad" ís. Het heeft nu zijn "langste
dag"I die 2 x 24 uren heeft geduurd. achter

binnen rukten om de Duitsers te verdrijven.
Ook kunnen we de draad volgen die het 2e
bataljon van het 117e lniantry` behorend

tot de "Old Hickory Division", vanaf Moelingen via Eijsden en St. Geertruid naar

Wyck-Maastricht trok om dit van de iaatste

Duitsers te zuiveren. Vijfendertig Duitsers
werden in Eijsden en omgeving gedood.
Maar ook onze bevrijders hadden doden te
betreuren bij de gevechten in of rond de

gemeente.

Wij willen tenslotte dank brengen aan
hen die de tijd gevonden hebben om ons te
woord te staan om inlichtingen betreffende
onze bevrijding te verstrekken.
Henri P.J. Warnier

tricht van D-dey tot bevrijding". in de Maasgouw 1969.
. Fl.L. Hewith "Workhouse of the Western front.
The Story of the 30th
lnfantry Division", Washington DC. 1946.
_AH. Paepe "Donkere
jaren. Episoden uit de

Geschiedenis van Limburg" (Maaslandse Mo~
nograiieënl. Assen 19169`
. Ch. Whiting en W. Trees
"Van Dolle Dinsdag tot
Bevrijding. Ons langste
Oorlogsjaar." Bussum
19??

. Een kopie van het "Unit

Journal 117th Infantry"

van 11 september 1944
10.30 uurtot 15 september 19441500 uur. zoMoerslag 1, Margraten.
die
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der school in Masch.
bewaarde de omsiag
van een pakje Ameri-

. J.G.J. Koreman "Maas-

als de heer J. Wetseis.

`.

J. Warnier. oud hoofd

1. Dr. L. de Jong "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog"` deel 10a
"Het laatste jaar, eerste
hellt"'s-Gravenhage1980.

kopie

ontvangen

heeft bij brief van 10

n

april 1980. AS 80 - 320?
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van National Archives
and Records Services.
Washington DC. 20.408.
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kaanse sigaretten.

Lampions en feestmut-

sen in de Diapstraer.
13 september 1944.

H

Ieíaiš

www
Ctoànm'ïlzósšﬂ

I

.K
f;

I

Trots met de bevrijders
op de foto.

Foto: Pierre Smeets, 13

september 1944.
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Deze ioto's werden gemaakt in december 1944
bii

het

bruggerie

Hoog-Geesten'.

in

De Diepstraat veranderde binnen enkeie weken in een depöi voor
Amerikaanse tanks en

andere iegervoenuigen.

<14

Leden van i'erme'e bienche volgden de Ameri~
kaanse soidaten in Bei-

gieI om buitgemaeki
Duits eoriogstuig op te

heien. De foio's ziin gemaakt bii hoeve Navagne
op Belgisch grondgebied.
Foro's: Pierre Smeets.

Amerikaanse iegerpredikent op het terrein
van de Zinkwiifebriek.
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