Mei 1940
Op 10 mei 1940 valt Duitsland zijn westelijke
buurlanden binnen. ln anderhalve maand wor-

den Nederland, België, Luxemburg en een

groot gedeelte van Frankrijk onder de voet gelopen. Nederland, een neutrale staat die zonder oorlogsverklaring overvallen wordt, moet
op 15 mei 1940 capituleren. Bekend uit de Ne-

derlandse verdediging zijn de gevechten aan

de Grebbeberg, op de Afsluitdijk en in de om-

geving van Den Haag. Minder bekend zijn de
gebeurtenissen die zich in Zuid-Limburg af-

speelden. Zo is er slechts weinig geschreven
over de toch niet onbelangrijke gevechten rond

de sluis te Born, de brug te Roosteren en de
stellingen rond Maastricht. Nog minder bekend
zijn de gevechten die in en rond Eijsden werden

geleverd op 10 en 11 mei 1940. Als jongeman

heb ik deze oorlogsdagen in en rond Eijsden
meebeleefd. lk heb het leed gezien, de angst,

de ontreddering.

Om een goed begrip te krijgen van de situa-

tie in Eijsden moet ik teruggrijpen naar de voor-

oorlogsejaren. Bij het begin van de jaren dertig

was het in Eijsden goed toeven. We merkten
niets van het gejaagde van de wereld. Deze
raasde via Rijksweg of spoor aan ons voorbij.
Van de omliggende dorpen hadden we geen
last. Eijsden leefde zowel met de over de grens
liggende gemeenten als met andere op zeer

vriendschappelijke voet.
ln de zomer maakte men uitstapjes met het

gezin in de omgeving. Men ging eens een keer
naar Visé, naar de Loretter-markt zo rond 15

De Duitse brug over de
Maas, 1940.
Foto : SEV nr 1042

augustus, naar "Kubbus” bij Heugem of naar
Slavante bij Maastricht. Maar het mooiste was
het toch alsje naar Ternaaien mee mocht. Dan
werd immers de Maasberg beklommen. Van

daar had je dan een prachtig uitzicht over Eijs-

den en naaste omgeving. Bij terugkomst werd
dan op een der veerlieden, Harie van Mèès (H.
Schroen), Père (Jules Warnier) of De Visser
(Martens), gewacht in een van de cafés ge-

naamd Chez Dominique, later werd dit Orval,
en Louise van Charpentier. Deze waren aan de

Maas te Ternaaien gelegen. De veerdienst was
aan de Nederlandse zijde van de Maas gevestigd. Zo kon het gebeuren dat het wachten een

tijdje duurde.

Heel oude Eijsdenaren, die lang vóór de
Eerste Wereldoorlog per bootje van de over-

kant naar huis wilden, riepen: "A laiwe l” Dat is
in het dialect van Ternaaien "A l'eau", "Op het
water." Dat hoorde de veerman die op het Bat
woonde of beneden in de Diepstraat. Na de
oorlog van '14-'18 stond aan de overkant voor

café Chez Dominique een paal met een grote
bel eraan. Wie over wilde, luidde de bel.
Het uitstapje naar Ternaaien en omgeving
werd midden jaren dertig van het programma
geschrapt. Men mocht de Maasberg niet meer
via de oude route betreden in verband met
werkzaamheden. De Belgen waren bezig met
het verbreden en uitdiepen van het bestaande

kanaal Luik-Maastricht en met de doorgraving

van de Maasberg ten behoeve van de aanleg

van het Albertkanaal. Het kanaal Luik-Maastricht werd in de jaren 1846-1850 door de Belgische Staat aangelegd om een bevaarbare
waterweg te krijgen tussen Luik en de Zuid-Willemsvaart in Maastricht. ln de jaren zestig van

onze eeuw werd dit kanaal weer gedempt. Het

was overbodig geworden door de kanalisatie
van de Maas en de aanleg van het Albertkanaal.

Voor de werkzaamheden aan het Albertkanaal kwamen er hoe langer hoe meer buitenlandse arbeiders, onder wie veel Polen, naar
Ternaaien en omgeving. Deze mensen zochten hun vertier vooral in de bestaande cafés.

Geen wonder dat door de toeloop steeds meer
cafés verrezen. Door de lage koers van de Belgische frank - een frank was f 0,05 - zochten

ook veel Eijsdense jongeren hun vertier in
Ternaaien en de andere Belgische grensdorpen. Het contact met de overkant van de Maas

bleef dus intact door de jongelui. Het was door

dit contact dat Eijsden vernam, dat men in Bel-

gië bezig was met het bouwen van een verdedigingslinie tegen een eventuele Duitse aanval.
Er bestonden reeds forten rond Luik. Nu bouw-
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de men nog enkele nieuwe. ln onze contreien
waren dat het fort van Battice, dat van AubinNeufchateau en het fort Eben-Emael. Zet men

in dit rijtje nog het bestaande fort van Pontisse,

dan ziet men dat Eijsden in de vuurlinie van vier
forten kwam te liggen. Geen prettig vooruitzicht
voor Eijsden en omgeving wanneer de Duitsers uit hun grenzen zouden breken.
De internationale politieke toestand werd
intussen meer en meer gespannen. Op 28 september 1938 werd zelfs door de Nederlandse
Staat “de toestand van oorlogsgevaar” afgekondigd. ln België daarentegen maakte men
zich op voor de viering van de officiële opening

van het nieuwe Albertkanaal. Bij de feestelijk-

heden te Luik werd een grote internationale
tentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling vond plaats op een terrein, net buiten Luik,
nabij de Pont de l'Atlas V. Dat is op de plek waar
het Albertkanaal begint. Begin zomer 1939
werd deze tentoonstelling geopend. Daar wer-

den dus de bloemetjes buiten gezet. Menig
Eijsdenaar is er een kijkje gaan nemen.

De Nederlandse Staat was ook op deze tentoonstelling vertegenwoordigd met diverse
produkten, maar ze bleef toch nuchter de poli-

tiek volgen. Op 28 augustus 1939 werd hier de
algemene mobilisatie afgekondigd. De spanning in Eijsden steeg natuurlijk direct. Nederland had besloten, net als in de oorlog '14-'18,
afzijdig te blijven. Dit maakte het noodzakelijk

dat de grenzen nauwgezet bewaakt werden.

Hiertoe werden militairen in Zuid-Limburg gelegerd, maar zij zouden bij een krachtige aanval voor een onmogelijke opgave staan. lmmers, de afwezigheid van natuurlijke hinder-

nissen en de geringe breedte van Limburg van

oost naar west maakte het bijna onverdedigbaan
ln het kader van de Nederlandse neutraliteitspolitiek, moest ook de zuidgrens van onze
provincie bewaakt worden. Men zag nu hier en
daar in de buurt van de grens wegversperringen verrijzen. Voor de vele militairen die
in Eijsden terecht kwamen waren onderko-

mens nodig. ln Eijsden werd het pand van de fa-

zelf meegemaakt. Zij vertelden aan wie het
maar horen wilde, hoe hun vrienden van over

de grens werden opgepakt en gefusilleerd
door de Duitsers. Ook had men met eigen ogen
gezien dat gijzelaars door de Duitse soldaten
aan de bomen op de weg van Withuis naar Ber-

neau werden opgehangen. Van het platbranden van Visé gingen diverse verhalen rond.

Men vertelde hoe de Belgen in grote aantallen

de grens over vluchtten. Dit alles deed de rust

van de Eijsdense bevolking natuurlijk geen
goed. Men wachtte angstig af.

Op 1 september 1939 's ochtends om kwart

milie Jeukens aan de Vroenhof, thans nummer
6, tot kleine kazerne verheven. Een en ander

voor zes trokken de Duitse legers, zonder voor-

halen van '14-'18 weer op de proppen. De Eijsdenaren van middelbare leeftijd hadden im-

zen over. Frankrijk mobiliseerde onmiddellijk
en op 3 september verklaarden zowel Frankrijk
als Engeland de oorlog aan de Duitse agressor.

zorgde natuurlijk voor onrust onder de bevolking. Spoedig kwamen dan ook de oorlogsvermers de Duitse inval in België in augustus 1914
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afgaande oorlogsverklaring de Poolse gren-

Heel Europa werd nu bedreigd door de Duitse

Kri/gsgevangenen trekken over de Maas naar
Eijsden, 1940.
Foto:SEVnr 1051.

naten na de ontploffing in de lucht achterlieten.
Ook vielen er af en toe ijzeren scherven uit de
lucht. Het schieten hield op toen de vliegtuigen
verdwenen. Naar later vernomen werd, zou er

bij Mechelen aan de Maas een Duits vliegtuig

een noodlanding hebben gemaakt. Een gevolg
van het schieten van fort Eben-Emael ?

De Duitsers voerden niets goeds in hun
schild. We hadden hun aktiviteiten in de lucht

gezien. Men had in het vliegtuig dat te Mechelen aan de Maas een noodlanding maakte, documenten gevonden waaruit bleek, dat er
De gaarkeuken voor de
krijgsgevangenen op
het voetbalveld, 1940.

Foto: SEV nr 1056.

waanzin. Hals over kop werd in Luik de tentoonstelling gesloten. Het was uit met feesten.
ln oktober werd door de Nederlandse regering de distributie van levensmiddelen en an-

dere verbruiksartikelen ingesteld. Suiker was

het eerste produkt dat op de bon ging. Dat was
op 16 oktober 1939. Nochtans waren velen opti-

mistisch. Hitler had nog op 6 oktober verzekerd
de Nederlandse neutraliteit te zullen eerbiedigen. De Fransen verschansten zich achter hun

Duitse soldaten
monsteren de
uitrustingsstukken die
de krijgsgevangenen
moesten afleggen. Op
de achtergrond de
gevangenen achter de
prikkeldraadomheining.
(Foto uit: Jan van
Lieshout, Het
Hannibalspiel; Bussum

1980, nr 41)

Maginotlinie, de Belgen achter Maas en Albertkanaal en achter de in der haast opgetrokken Dyle-Bredalinie. Verder gebeurde niets. Af
en toe zag men boven Eijsden enige vliegtuigen. ”Die vliegen op Engeland.” zeiden de
mensen. "Die doen ons niets.”
Op een heldere voormiddag in januari 1940
werd Eijsden weer eens aan het oorlogsgevaar
herinnerd. Er begonnen plots enige kanonnen
van fort Eben-Emael te bulderen. Toen men in
de lucht keek, zag men, dat er op een paar

vliegtuigen werd geschoten die hoog boven

het fort cirkelden. Dat er met scherp geschoten

werd kon men zien aan de wolkjes die de gra-

reeds een aanvalsplan tegen het westen klaar
lag. Thans kunnen we in diverse oorlogsliteratuur lezen wat er in het geheim in Duitsland gebeurde. Zo was men reeds op 28 augustus
1939 begonnen met het mobiliseren van de
269e infanteriedivisie. Deze divisie werd “voor

een oefening" opgeroepen en gelegerd in de
omgeving van Bremen, Hamburg en Lübeck.
Op zeven en acht september ging deze divisie

op transport naar de Duitse westgrens. Daar

werd ze in Aken en omgeving gelegerd. Hier
werden de soldaten hard getraind. Ze werden

gespecialiseerd in het bevechten van versterkingen, forten, enz. Het snel slaan van bruggen
was een onderdeel van de training. Op 10 mei
1940 stond deze goed uitgeruste en getrainde

divisie, naast vier andere divisies, van Vaals tot

Sittard klaar om Nederlands Limburg te overvallen en om door te stoten naar België.
Daarbij had men in Duitsland een aanval op
fort Eben-Emael voorbereid. Het fort moest
lam gelegd worden door van buitenaf de

schiet- en observatiekoepels buiten werking te
stellen. Dit zou gebeuren door een aanval met
zweefvliegtuigen. Deze zouden, elk bemand

met acht tot tien soldaten, van Keulen uit opgetrokken worden en boven Aken op een hoogte
van 2500 meter worden losgekoppeld. Vanuit
deze positie zou men dan in een zweefvlucht
naar Eben-Emael dalen om daar op het plateau boven het fort te landen en wel zo, dat elk

zweefvliegtuig bij een koepel terecht zou ko-

men. ln totaal zouden er elf zweefvliegtuigen
meedoen en ongeveer 90 Duitsers. Na de landing moesten de soldaten zo snel mogelijk een
nieuw soort bom, een “hollading”, op koepels,
bunkers en kazematten plaatsen en deze tot

ontploffing brengen.

De landing op het plateau moest vijf minu-

ten voor de Duitse legers de grenzen van België en Nederland zouden overschrijden, plaats
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vinden. Soortgelijke aanvallen werden ook beraamd op de bruggen over het Albertkanaal te

den. Kanongebulder begon ook al spoedig. ln-

gen zouden de Duitse legers nooit slagen met

grenzen waren gepasseerd. Bij Arnhem en bij
het vliegveld van Den Haag zou zwaar gevoch-

aanvallen op fort en bruggen zouden bij verrassing moeten gebeuren. Die verrassing
kwam.

ten worden.

Kanne, Vroenhoven en Veldwezelt. Gezien de
sterke Belgische verdediging van fort en brugde orthodoxe methodes van oorlog voeren. De

Na Kerstmis 1939 werd Eijsden overrom-

peld door een strenge winter met hevige koude. Men bleef binnen en de oorlogsverhalen

verstomden weer. En dan werd het, zeer laat,
weer voorjaar. Terwijl de bomen en struiken

weer groen werden, kwamen ook de geruchten
los. Zou het oorlogsgeweld gaan losbreken?

Zouden België en Nederland gespaard blij-

ven? Niemand wist met zekerheid een ant-

woord hierop te geven. De temperatuur werd
hoger en langzaam kreeg men reeds zomerse

dagen. Zo werd het mei 1940. Bij de aanvang

van deze mei werd het werkelijk zomer. Zeer
warme dagen en nachten volgden elkaar op.
's Avonds zat men in de Diepstraat, zoals dat

vanouds gebruikelijk was, tot zeer laat op stoelen en banken buiten. Er werd druk gekeuveld.
Zo ook op de avond van 9 mei. Weer was
een mooie dag voorbij en het leek buiten goed
rusten. Maar van rusten kwam niet veel. Van alle zijden hoorde men gezoem in de lucht. Van

Ternaaien kwam veel herrie. Ook werd er geschreeuwd. Overal was het onrustig. Ongerust
ging men die avond laat naar bed. Doch niet
voor lang.
Eijsden werd wakker door het geronk van

vliegtuigen die overvlogen. Gingen deze weer
naar Engeland? Thans weten we dat het Duitse

vliegtuigen waren die in de richting van Den
Haag en Schiphol vlogen om daar hun vernietigend werk te beginnen.
Plotseling werd iedereen door een geweldi-

ge ontploffing opgeschrikt. De brug over hetAlbertkanaal te Ternaaien was opgeblazen. Hier-

bij gingen in Eijsden veel ruiten aan diggelen.
Dit gebeurde omstreeks half vier in de vroege

ochtend van de 10e mei. iedereen vloog nu de
straat op, de meesten in nachtkleding. Het was

nog half donker. ln het schemerlicht zagen verschillende mensen vliegtuigen “zonder motor”
overvliegen. Ze cirkelden heel even en “vielen”

dan ergens neer in de buurt van het fort. Dan
begon het van alle kanten te ratelen. "Machinegeweren,” zeiden mensen die het weten kon-
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tussen was het dag geworden. Niemand wist
meer van uur of tijd. En dan kwam plotseling het
bericht via de radio dat de Duitse troepen onze

Het lang gevreesde was nu waarheid ge-

worden. We waren bij een oorlog betrokken.
Wat ging er nu van Eijsden worden? Niemand
wist wat de toekomst zou brengen. Men kende

de gruwelverhalen van 1914. De Eijsdense bevolking leefde als het ware in bedwelming.
Typerend waren de woorden die ik op straat
hoorde van een man nadat de radio had bekend gemaakt dat we in oorlog waren : "Dan ga
ik me maar omkleden, dan wordt er vandaag
toch niet gewerkt.”

Nu hoorden we links en rechts ontploffingen
en geweervuur. Tegen half zes werd het vuren
intensiever. Achteraf werd vernomen dat Ne-

derlandse soldaten in de buurt van Fteijmerstok in gevecht waren met de oprukkende Duitsers. Plotseling doken nu van alle kanten Nederlandse soldaten te voet en per fiets op. Er
was geen tijd om vragen te stellen. Alle soldaten spoedden zich naar de Maas toe. Toen vernamen we dat hun commandant, kapitein Van

Het Albertkanaal in
1940, gezien vanaf de
Maasberg. De
vernielde brug bij
Ternaaien is duidelijk te
zien, met rechts

ernaast twee

den Boomen, hun opdracht had gegeven terug

pontonbruggen. Op de

te verzamelen. Het betrof hier de compagnie
ter beveiliging van de zuidgrens tussen Slenaken en Eijsden. Hierbij waren diverse jongens

met links in de verte de
kerk aan de Vroenhof.
De noodbrug over de
Maas is op deze foto
niet te onderscheiden.
Foto: beschikbaar
gesteld door R.
Vliegen.

te trekken op Eijsden en zich daar aan de Maas

van Eijsden en omgeving.
De kom van de gemeente Eijsden werd nu
spoedig overspoeld door Nederlandse solda-

ten. Een groep kwam zelfs met een pantseraf-

achtergrond Eijsden

Geëvacueerd in Mesch, 11 mei 7940. We herkennen (vlnr) Trees Henquet, Jeanne Henquet, Anna Gil/ssen,
Lène Henquet, Jean Claessens, Mariette Henquet, Nol Gilíssen, Willy Theunissen, Jef Henquet sr, Nel/y Haufmann. Zittend vlnr Louise Henquet, Rika Henquet, Nel/y Henquet, Jef Henquetjr, Twanneke Haufmann, Zfeng
Haufmann.
Foto: SEV nr 1045.

weergeschut met bediening onder leiding van
een officier. Door kapitein Van den Boomen, die
inmiddels ook gearriveerd was, werd dit stuk
met enkele mitrailleurs in stelling gebracht om

de overtocht van de Nederlandse soldaten
over de Maas te beveiligen. De overtocht was
reeds begonnen met twee roeiboten, de een
bemand door uitsluitend soldaten en de ander,
onder hevig protest van zijn echtgenote, ook
door veerman Père Warnier. Toen Père met zijn
vracht de overkant bereikte, stond daar zijn

dochter Charlotte, die toen verder de tweede

Men zegt dat kapitein Van den Boomen aan de
Belgen heeft voorgesteld dat de overgezette
Nederlandse soldaten samen met hen zouden
trachten de overtocht van de Duitsers te beletten. Alle Nederlandse militairen werden echter
ge'interneerd, omdat men dacht dat het Duitsers waren in Nederlandse uniformen.
De zon was intussen weer gaan schijnen en
het beloofde een stralende voorjaarsdag te
worden, maar er was niemand van de bevolking, die hier oog voor had. De Eijsdenaren
hadden intussen de gevechten gezien, gehoord of meegemaakt, die tussen de Duitse

boot als veerman hanteerde. Zo hebben vader
en dochter ongeveer 70 soldaten naar België

voorhoede en de terugtrekkende Nederlandse

vig onder vuur werden genomen.
Bij de beveiliging van de overtocht sneuvelde soldaat Debie van het pantserafweerkanon.
Twee andere manschappen werden gewond.

de Duitse divisie dat zich in de omgeving van
Reijmerstok bevond, kreeg nu bevel om "rücksichtslos” met zijn groep naar Eijsden door

overgebracht, soms onder hevig vuur van de
Duitsers. Bij de laatste overtocht moesten de
twee bootjes echter terugkeren omdat zij te he-

soldaten hadden plaats gevonden. De Duitse
voorhoede had nu de Maasoever in handen.
Voor hen was het nu wachten op de rest van
hun leger. Majoor Schiche van het gedeelte van
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In de herfst van 1940 werd de Duitse brug over de Maas door het hoge water vernie/d. Foto: SEV nr 1048.

Duitse troepen in de Kerkstraat, 1940. Op de daken is men bezig de schade van de

beschietingen te herstel/en.
Foto: Jef Príckaerts, SEV nr 1043.

te stoten en daar een bruggehoofd over Maas
en Albertkanaal te forceren. Eerst liet hij nu zijn
artillerie in stelling gaan. Dit gebeurde bij Sint

Geertruid op de vlakte achter de bosrand, vanuit Eijsden gezien, op de Mescherheide en na-

bij 's-Gravenvoeren. Hierna rukte hij op in de
richting van Breust. Hij probeerde zo om buiten
het zicht van de Belgische forten te blijven. De

Duitsers hadden geluk. Ze waren tot nu toe bijna niet beschoten door de Belgische artillerie,
alleen even bij het passeren van Slenaken
waar het fort van Aubin-Neufchateau hen onder vuur genomen had. Het fort Eben-Emael

reageerde niet. Waarom niet?
Door de aanval met zweefvliegtuigen waren

de Belgen in Eben-Emael verrast. Van de elf
opgestegen zweefvliegtuigen bereikten er negen het plateau boven het fort. Het lukte de
overvallers om de luchtafweer, de observatieklokken en de mitrailleurbunkers van het fort

grotendeels binnen 60 minuten buiten gevecht

te stellen. Van het fort bleven slechts twee bunkers in werking. Een schoot hoofdzakelijk op

Eijsden en heeft er liefst 4000 granaten op af-

gevuurd. De tweede bunker schoot op Eijsden
en Ternaaien. Later kwam hier nog het vuur van
de forten Barchon en Pontisse bij. Het vuur

werd geleid door "Observatieklok Eben 1" van

het fort en later bleek dat er in de kerktoren van
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Ternaaien een observatiepost was met radio-

verbinding. Van "Observatieklok Eben 1” had
men alleen uitzicht op Eijsden en een gedeelte
van het Maasdal, zodat de Duitsers in de omgeving van Sint Geertruid en op de Mescherheide buiten schot bleven.
Majoor Schiche was intussen met zijn troepen te Breust aangekomen. Daar wachtte hij op

de aanvoer van materiaal om een brug over de
Maas te kunnen slaan. Er was nu min of meer

een gevechtspauze. Alleen in de buurt van de

Maas en de Trichterweg vielen nog enkele granaten.
Waar waren de inwoners van Eijsden nu?

De meesten waren in hun kelders gevlucht, velen ook in de kelders van het Ursulinenklooster.

Anderen waren met hun gezin naar elders ver-

trokken. Zelfs onze burgemeester was ner-

gens meer te zien. Op straat zag men niemand

meer. Links en en rechts werd een Duitse soldaat gesignaleerd, gebukt rondsluipend.
intussen werd de heer Maassen, toenmalig
chef van de bewakingsdienst van de Zinkwit en

commandant van de vrijwillige brandweer en

van de luchtbeschermingsdienst van de gemeente Eijsden, door de Duitsers "verzocht"
om als waarnemend burgemeester van Eijsden op te treden. Zijn eerste taak was om de

bevolking ten westen van de spoorlijn te evacue-

ren. Hij heeft dit gedaan door huis aan huis de

klooster te Kerkrade getogen. Ook waren er

ren naar elders te vertrekken. Het was voorwaar geen aangename taak. Maar spoedig had
hij de evacues in beweging. Hele huishoudens
zag men gepakt en gezakt op weg gaan. Na-

kloosterzusters ondergebracht in

tuurlijk waren er ook die hun huis of veestapel

niet wilden of konden verlaten. Doch verzet
mocht niet baten: men moest weg.

Nauwelijk waren de vluchtelingen op weg of

de granaten vielen weer op Eijsden. De vlucht
werd voor de meesten een angstige belevenis.
Hoorde men het gebulder van de kanonnen,

dan ging men liggen. Werd het stil, dan trok men

weer snel verder. Er speelden zich vreemde ta-

ferelen af. Zo zagen wij op onze vlucht een bejaarde boerin uit Mesch, met een korf vol boter
en eieren, zich naar de winkel van de weduwe
Spekkens in Eijsden spoeden om daar haar

waren ten verkoop aan te bieden. Op hetzelfde
moment waren de Duitsers bij de winkel van

Treeske Theunissen aan het Stationsplein de
blikken trommels met koffiebonen aan het inpikken. Dit was dus werkelijk een voorbeeld
van aan- en afvoer van levensmiddelen. De
meeste vluchtelingen sleepten kleding en levensmiddelen mee. Maar ook zag men soms

De familie Henquet-

Duijsens keert terug
van haar vlucht naar
Mheer V/.n Guillaume
Henquet, Martin Wolfs,
Marie HenquetDui/sens, Jeanne
Henquet.
Foto: SEV nr 1042.

De meeste zusters Ursulinen waren naar hun

mensen, voor zover nog aanwezig, te somme-

Bruister-

bosch. De meeste vluchtelingen uit de kelders

van het klooster waren met hun spullen op
handkarren, in kruiwagens en kinderwagens,
naar Sint Geertruid, Bruisterbosch en omge-

ving getrokken. Men kon Eijsdenaren vinden in
de dorpen rond Eijsden tot Valkenburg en Gulpen toe.
Zo was bijvoorbeeld Mesch, toen nog een
zelfstandige gemeente, binnen een paar uren

uitgegroeid tot drie à vier maal zijn eigen inwo-

nertal. Het was dus behelpen. Er waren huizen
waar men onderdak had verleend aan twintig
tot dertig vluchtelingen. Men kan zich voorstellen dat een en ander, vooral wat de rust betrof,

voor problemen zorgde. ln een van dergelijke

huizen had de familie van slagerij Henquet uit

de Wilhelminastraat onderdak gevonden. Toen
kennissen van hen, de familie Aarts die toen

aan het Withuis nr. 2 woonde, dit vernamen, boden zij aan om de drie jongste kinderen bij hen
onder te brengen, want zij hadden nog wel
plaats. Op woensdag 15 mei werden deze kin-

deren naar Withuis gebracht. Het noodlot wilde

dat, toen de brengers van de kinderen 's

dat men wel de huisdieren had meegenomen,

avonds weer naar Mesch terugkeerden en zij

maar niet had gedacht aan eetgerei en dergelijke. Het was een wanordelijke vlucht. Enkele
Eijsdenaren van aan de Maas waren in de kerk

ter hoogte van de Meschermolen waren geko-

aan de Vroenhof gevlucht, maar konden daar
natuurlijk niet blijven. Later zijn ze naar de Zinkwitfabriek en elders gebracht.

De inwoners van Eijsden ten westen van de
spoorlijn waren intussen over een groot ge-

deelte van zuidelijk Zuid-Limburg verspreid.

men, het geschut weer begon te bulderen.

Withuis werd onder vuur genomen door een

van de nog werkende forten van België. De kinderen Henquet, die hun vertrekkende familieleden nog stonden na te wuiven vanuit de ramen

van hun nieuwe onderkomen, doken weg. Maar
hetwas al te laat. Hun vijftienjarige zusje Louise
was door een granaatscherf verwond. Op weg

naar het ziekenhuis te Maastricht is zij overle-

den. Zij was het eerste oorlogsslachtofter onder de burgers van Eijsden.
Eijsden lijkt nu uitgestorven. Alleen Duitsers
sluipen er nog rond. Op 10 mei 1940, om half elf
begint de eerste Duitse troep de Maas over te

steken met rubberbootjes. De soldaten berei-

ken onder geringe weerstand, slechts enkele
geweersalvo's, de overkant. Rond elf uur staan
de Duitsers aan het Albertkanaal. Hier blijkt de
brug te zijn opgeblazen. De tot verdediging ge-

wapende Belgen zitten langs het kanaal ver-

schanst in bunkers en dergelijke. Zij blijken zich
niet meer te laten verrassen.
Ook het over de Maas zetten van Duitse
troepen verloopt nu niet meer volgens plan. De
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Belgen zijn zeer attent. Zij hebben tot nu toe af-

gewacht welke taktiek de Duitsers zouden ont-

wikkelen. Nu begint echter het fort van Pontisse

te blaffen. Vielen de eerste granaten nog in de

Maas, de daarop volgende zijn raak. De eerste
grote verliezen treffen nu de aanvallers. De verliezen bij de Duitsers worden in de loop van de
middag steeds groter. Toch kunnen de Belgen
niet verhinderen dat de Duitsers een aantal

Panzerjäger en pioniers de Maas overzetten.

Rond 14.30 uur moeten de Duitsers hiermee
helemaal stoppen omdat het Belgisch vuur
voor hen te riskant wordt. Het was hoofdzakelijk
fort Pontisse bij Herstal, dat het artillerievuur op
beide Maasoevers gericht hield. De Eijsdense

maaskant vanaf de Trichterweg tot de omgeving van het Ursulinenklooster had het zwaarte
verduren.
De eerste Duitse gesneuvelden kwamen al

spoedig in Breust binnen. Zij werden in een
weiland nabij het huis van de familie Huls-Hou-

biers aan de Emmastraat begraven. Bij de begrafenis was pastoor Prevoo aanwezig, op verzoek van de Duitsers.
Bij de eerste stoottroepen die Eijsden be-

reikten waren wel soldaten van de geneeskun-

verem, gemeente Gulpen, te brengen. Vandaar
werden ze weer verder vervoerd naar Aken

waar aan vier tafels door artsen werd geopereerd. ln de avonduren werd te Banholt nog een
hoofdverbandplaats ingericht voor de opvang
van de in de vroege morgen van 11 mei te ver-

wachten stroom van gewonden,
ln de voormiddag waren de Duitsers reeds
begonnen tegenover de Diepstraat een houten
brug over de Maas te slaan. Door het aanhou-

dend schieten door de Belgische verdedigers
werd het werk steeds weer vernield. Omstreeks vijf uur werd wederom een poging ondernomen om troepen over de Maas te krijgen.
Ook dit werd tijdig door de Belgische artillerie
ontdekt en het mislukte dus weer. ln de stafwagen van de divisie, die ten noorden van Sint
Geertruid was geplaatst, broedden de Duitsers
nu een aanvalsplan voor 11 mei uit. De plannen
waren nog niet helemaal uitgewerkt toen ook

deze plek door de Belgen onder vuur werd genomen.
10 Mei ging ten einde, maar het geschut,
hoewel veel minder, bleef aanhouden. Onder
de dekking van de duisternis bleven de aanvallers die nacht troepen aanvoeren en overzet-

dige troepen aanwezig, maar geen artsen. ln
het hiervoor reeds genoemd huis Huls aan de
Emmastraat, nu nummer 16, werd een noodla-

ten. Ook de kapot geschoten brugdelen werden weer hersteld. Door de Duitsers werd de

ophalen om ze naar een groter lazaret nabij Eu-

de nacht van 10 op 11 mei in. Van slapen was

zaret ingericht. Later in de namiddag kwamen
Duitse legerambulances de gewonde soldaten

balans van de eerste oorlogsdag opgemaakt.

Voor hen was de sprong van Duitsland naar de
Maas gelukt. Eijsden ging midden in de frontlijn

Duitse troepen trekken

over de brug België

binnen. Achter de
ruiters rijden twee
soldaten op fietsen met
een wit
achterspatbord. De foto
werd beschikbaar
gesteld door de heer J.
Wetsels. De redactie
heeft de (verdere)
herkomst van de foto
niet kunnen
achterhalen.
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De Duitsers waren in de ochtendschemer
van die 11 e mei de aanval op de Maasberg met
het fort begonnen. Dit gebeurde in eerste instantie onder dekking van machinegeweervuur. Ze trachtten met rubberbootjes al
schietend de overkant van het Albertkanaal te
bereiken. Dit mislukte. Ook de tweede aanvalsgolf onder dekking van de eigen artillerie werd
afgeslagen. De Belgen hielden hun stellingen.
De Duitsers hadden grote verliezen. Om ongeveer half tien werd weer een nieuwe aanval ondernomen, nu met inzet van alle wapens. Zelfs

door pantserafweer en luchtdoelgeschut werd
deel genomen om de Belgische stellingen

Charles Warnier, zoon
van "Pèrel', en Louis
Martens, zoon van "De
Visser", in de boot van
Martens. Op de
achtergrond de brug.
1940.
Foto: SEV nr 1050.

geen sprake. Men hoorde van alle zijden nog

schieten en kanongebulder.
De Duitsers wilden op 11 mei zo snel mogelijk over het Albertkanaal komen om daar de
Belgische troepen te splitsen of te omsingelen.
Men moest hiervoor echter het zich nog steeds
verwerende gedeelte van fort Eben-Emael buiten werking zien te krijgen. Dan waren er ook
nog de vele kleinere en grotere schuttersput-

ten en bunkers die in de berg- en kanaalwand
waren aangebracht. Deze putten en bunkers
waren zeer goed verscholen, bijna niet te ontdekken. Hierbij kwam nog het voortdurend
schieten van fort Pontisse, waarvan de inslagen de Maasvallei van Visé tot voorbij Eijsden
teisterden. Eijsden bleef dus nog wel een tijdje

"frontstad".

Bij uitzondering kregen enkele geëvacueer-

de inwoners toestemming van de Duitsers om
naar hun huizen terug te keren om daar hun

achtergebleven vee en huisdieren te verzor-

gen. Toen deze mensen weerterugkwamen uit

het dorp, stonden de andere vluchtelingen hen
op te wachten om te vernemen hoe de toestand
in Eijsden was. Zij wisten echter niets anders te
zeggen dan dat het verschikkelijk was en dat
ze niet meer zouden teruggaan. Het hele dorp
was kapot, zo was de indruk van weer anderen.
Er waren veel granaatinslagen, zowel in huizen
als in de straten. Ook wisten deze moedigen te
vertellen dat het spervuur regelmatig over Eijsden lag. Ze hadden doodsangsten uitgestaan.
Geen wonderwant hun tocht naar en in Eijsden

had plaats gevonden in de voormiddag van 11

mei. Dat was de tijd, dat de gevechten rond het
Albertkanaal en de Maasovertocht op hun felst

waren.

murw te beuken. Slechts enkele Duitse pioniers en infanteristen wisten de overkant te bereiken. Voor de Duitsers werd het nu kritiek.

Men besloot nog een laatste aanval te ondernemen, maar nu met inzet van de Duitse
luchtmacht.
Deze aanval begon omstreeks elf uur en

werd ingezet door duikbommenwerpers, Stuka's. Deze verschenen boven Eijsden en Ter-

naaien en lieten zich van hoog uit de lucht met
een enorm gegier en gebrul op de stellingen

aan het kanaal vallen. Als dan het gegier op zijn
hoogst was trokken de toestellen onder het ge-

lijktijdig laten vallen van hun bommen weer op.
Het leek nu of Eijsden en Ternaaien van de
aardbodem werden weggevaagd. Het waren

duizenden onweders die boven deze omge-

ving losbarstten. Van alle zijden hoorde men
kanongebulder, bominslagen, mitrailleurgeblaf
en dan daarover heen het gegier en gebrul van
de Stuka”s met telkens weer de geweldige
dreunen van de ontploffende bommen. Het

was zo een lawaai dat het pijn deed aan de

oren. En dan was het plotseling stil. Niets meer,
geen geluid. Zo bleef het enkele tellen en dan

hoorde men weer hier en daar machinegeweervuur.
ln de middag ging onder de Eijsdenaren als
een lopend vuur het bericht, dat ook het laatste

deel van fort Eben-Emael was ingenomen. Wat

we thans nog hoorden was het schieten van fort
Pontisse en van de bunkers langs de weg van
Eben-Emael naar Halembaye. De Duitse troepen die de Maas overgingen hadden toch nog
veel last van dit geschut. Toen de Duitsers echter de uitkijkpost in de kerktoren van Ternaaien
hadden uitgeschakeld, hield vanaf acht uur het
grootste gedeelte van dit geschut op. Pas later,

na de inname van Luik, hield ook het geschut
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van fort Pontisse op. De strijd woedde nu in de
omgeving van Wonck en Bassenge/Roclenge.
De Duitse hoofdverbandplaats werd van Banholt naar Mesch verplaatst. De tweede oorlogsnacht daalde over Eijsden.
Het was rustiger geworden. Morgen zou het

5. Voor elke inwoner die in Duits uniform wordt

cheerden door het dorp, op weg naar hun oor-

Ostmann
P.L. Maassen
Op eerste Pinksterdag zaten de kelders van
de Zinkwitfabriek nog vol vluchtelingen. Hier

Pinksteren zijn, maar Eijsden was leeg. Nog
mochten de geëvacueerden niet naar hun huizen terugkeren. Vreemde soldaten marlog. Het Duitse legerjournaal, dat melding

maakt van terugkeer van de gevluchte bevol-

herkend, worden twintig inwoners doodgeschoten.
Dit bevel moet onmiddellijk door de burgemeester aan de inwoners van Eijsden bekend

gemaakt worden.

Eijsden, 12 mei 1940
De burgemeester
van Eijsden,

De eerste luitenant,

king, is in tegenstelling met de bekendmaking
van Duitse hand, die op 12 mei, dus eerste Pink-

werd toen door kapelaan Louis van den Dun-

gen. De tekst daarvan, vertaald uit het Duits,

van de familie Warnier-Schroen. Dit kind kreeg

sterdag, verscheen en overal werd opgehan-

was als volgt:
Aan de bevolking van Eijsden
1. Het is verboden de spoorlijn naar het westen
te overschrijden.
2. De burgemeester laat op 12 mei 1940 vanaf

14 uur tien mensen in gijzeling nemen, onder

wie de pastoor van de parochie Breust-Eijs-

gen de H.Mis opgedragen. ln een der vertrekken had zelfs de geboorte plaats van een kind
bij het H.Doopsel de naam Gerda.

Op die Pinksterdag werden tien mensen,

onder wie pastoor Prevoo, in gijzeling genomen. De gijzeling duurde gelukkig slechts kort.

Na drie uren kregen ze de mededeling dat ze
weer vrij waren. Ook hadden zich die dag enige
mensen in het dorp gewaagd. Ze werden door

den.

de Duitsers opgepikt en van 's morgens tot 's

ter wordt gewond of gedood, worden vijf gijzelaars doodgeschoten.

afwachting tot maandag 20 mei. Toen verscheen de mededeling dat men weer mochtte-

3. Voor elke overval door een scherpschutter
wordt een gijzelaar doodgeschoten.
4. Voor elke soldaat die door een scherpschut-

avonds opgesloten en bewaakt in de kerk aan
de Vroenhof.

Voor de evacués verliep de tijd in angstige

Mei 1940. Beschadigde
huizen hoek
Kerkstraat/Prinses
Beatrixplein.
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<1 Het pand Trichterweg 20 na de beschietingen vanaf de overkant van de Maas
in de nacht van 10 mei 1940.

Foto: M.J.E. Smeets-van de Wall.

Vernield Duits Iegervoertuig in Eijsden, 10 mei 1940.
(Foto uit: E.H. Brongers, Een dag oor/og in Zuid-Limburg; Baarn, 1973, t.o. pag.
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V

ruggaan naar zijn woning. Verschrikkelijk was
Noot:
Bij het schrijven van dit

verhaal heb ik geput uit
mijn herinnering.
Daarnaast heb ik veel
gegevens gehaald uit de

volgende bronnen:
- René Vliegen:

Fort Eben-Emael;

Kanne-Riemst, z.j.
(1988).
- E.H. Brongers:
Een dag oorlog in
Zuid-Limburg 1940;

de aanblik die Eijsden bood bij de terugkomst
van zijn bewoners. ln de Diepstraat waren di-

verse huizen beschadigd. Ook waren er veel

takken van de bomen gerukt. Het geheel gaf

een droeve aanblik. Soldaten marcheerden
door de straten, richting de brug over de Maas.
Ze zongen liederen, Duitse...
Eijsden had zwaar geleden. Dat het nog erger had kunnen zijn vertelden de tientallen gapende granaattrechters die in de straten en

boomgaarden te zien waren. Zwaar werd aan

de Maas gestreden. Stomme getuigen vonden
we bij onze terugkomst in de vorm van uitgebrande gevechtswagens en stukgeschoten
huizen. Het oorlogsgeweld was verder getrokken. Duitse bezetters waren gebleven. De eerste krijgsgevangenen trokken al over de brug
richting Duitsland. Er werden Eijsdenaren door
de Duitsers opgepakt omdat ze deze krijgsgevangenen een stuk brood hadden toegestoken. Zo begon Eijsden aan 52 maanden van
Duitse bezetting.
H.P.J. Warnier

Baarn, 1973.

- Memorieboek der
Parochie van den
H.Martinus te BreustEijsden; Stadsarchief

Maastricht, inv.nr. 127.
- Limburger Koerier,
22 mei 1940.
Mère Angelique:
War experiences

1940-1941 ;

(onuitgegeven).

- Helmut Römhild:
Geschichte der 269.
lnfanterie-Division;

Bad Neuheim, z.j.
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