Withuis, 30 uugustus- 13 september 1944
Op 12 september j.l. was het 50 jaar geleden dat een deel van
Eijsden bevrijd werd van de Duitse bezetters. Het betrof de kernen
Mesch, Withuis, Mariadorp, Hoog-Caestert, Laag-Caestert, Eijsden

en Breust. De daaropvolgende dag werden Oost-Maarland,
Rijckholt en Gronsveld bevrijd. Uitvoerig werd de bevrijding van
Eijsden beschreven in het gedenkboek dat verscheen bij de 50-jarige herdenking. In nummer 27/28 van Uit Eijsdens Verleden werd
de bevrijding van Eijsden beschreven door H.J.Warnier.
Van de laatste oorlogsdagen aan het Withuis maakte mevrouw Jes
Halmans-Deckers in haar notitieboekje aantekeningen. Vanaf 1937
woonde de toen 17-jarige Jes met haar ouders, broers, zus en
schoonzus aan het Withuis, nummer 8. Jes was naaister van

beroep. Met het vervaardigen van kleren voor de mensen uit de
omgeving zorgde zij mede voor het onderhoud van haar familie.
Aangezien haar klantenkring zich uitstrekte tot Visé, kreeg zij van
de Duitsers een speciale grenskaart om haar Belgische clientèle te
bezoeken.
ln het boekje waarin Jes de maten van haar klanten noteerde,

schreef ze ook op wat er zich in de laatste veertien oorlogsdagen
aan het Withuis afspeelde. Hierbeneden treft u haar weergave van
deze gebeurtenissen aan.

1)/amen/ay dll „Q/IWILMIJ '414
Grote colonnes Duitse auto's komen van
België, gaan richting Maastricht of Aken;
echter geen aaneengesloten colonne:
groepjes van 2 à 3 auto's of paardewagens,
SO of 100 meter van elkaar af. Na 10 uur
mag niemand zich meer in de openlucht
bevinden. Verder zijn die dag geen bijzonderheden.
gulden/(W -i/ .V/uym'ún ',/f/l
Vandaag is het een beetje drukker dan
gisteren. Auto's, karren, fietsers en

infanterie. Zelfde richting. Verder alles
rustig. De trein naar Maastricht loopt nog
en de autobus ook. 10 uur binnen.

7292/17 / Ile/m 'M

Zelfde als gisteren, alleen weer drukker.
Vijftig meter van onze woning vallen drie
Engelse vliegtuigen in scheervlucht op de
auto's aan. We dachten wat te zien te krijgen, doch ze stegen ook weer en verdwenen in westelijke richting. Alles gaat nog
zijn gewone gang.

gkl/ø'ør/øI/r/ Z .yÉ/z/J '4/1
Vandaag is het af- en aanrijden van de
Belgische grens richting Maastricht en
omgekeerd. De trein rijdt nog, de bus
niet. Verder gaat alles zijn gewone gang.
gwn/ay J fyÉ'f/II. '44

Erg druk is het vandaag niet. Aan de
avond wordt het weer drukker. Het is
druk op de weg met mensen die naar de
voorbijtrekkende troepen komen kijken.
Nu en dan komen vliegers. Dan bespeurt
men geen mens meer op straat. Niemand
durft echter ver van huis te gaan. Verder
is alles rustig.

„f//mmr/ﬂ/y 4/ ,72/16 '(14

Er gebeurt niets noemenswaardigs vandaag. Ze hebben het echter op onze
fietsen gemunt. Daarom hebben we alle
boodschappen te voet gedaan. Bijna niemand gaat werken naar Maastricht.
Vanmorgen waren drie personen in de
trein naar Maastricht.
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(final/ny .I f/í/Il. A44
l-let is weer druk van troepen op de weg;
af en aan. Ze vragen de weg naar
Maastricht, die naar België de weg naar
Aubel of Warsage. Er komt geen krant
meer. Zodoende weten we van niets. De
Engelsen moeten nog boven Luik zijn,
weten we van horen zeggen. We hopen
dat het zo is.
Warner/ny 6' f/É/fl. '-44
Vandaag is het vrij druk. Er zijn veel
Engelse jagers in de lucht. Hier vallen ze
gelukkig de colonnes niet aan. Wel zien
we ze duiken in de richting van Cadier en
Keer. Daar schijnt het erg druk te zijn op
de weg. We vernemen dan ook een poos
later dat er 6 auto's branden en een Vrouw
gedood is. Vandaag moeten we om 8 uur
binnen zijn en alles moet zijn gewone
gang gaan. Er is geen vervoer meer.
Unnr/mf/ny f ›W/I/. '44

Ze trekken nog altijd langs, ook desnachts. Onze vrienden zijn nog niet gearriveerd, hoewel we ze gisteren al verwacht
hadden. Het gerucht gaat dat ze achter
Maastricht zijn en in Breda. Men kan
echter niemand geloven. Het kanongebulder is duidelijk te horen van de Belgische
kant.

'lg/,hy ,v .Vr/u. 'M

Vandaag is het Mariadag. We zijn naar de
hoogmis geweest, hoewel het kanongebulder steeds naderbij komt. Het is tamelijk rustig, maar in de late namiddag
wordt de rust vreselijk verstoord. Een Belg
die hier woont heeft in zijn dronkenschap
zijn Belgisch militair kolonelspak aangetrokken, gaat hier voorbij naar de
Belgische grens. We lachen er nog mee.
Een halfuur later lachen we echter niet
meer. Opeens een paar mitrailleursalvo's.
Wat we vreesden is bewaarheid. Nadat hij'

de Belgische slagboom heeft neergelaten
en 2 Duitse soldaten heeft ontwapend, is
een overste gekomen die hem heeft neergeschoten. Zeven schoten in zijn hoofd.
Hij werd aangezien voor terrorist. De
Duitsers zijn gekomen met machine-

geweer in de hand; hebben zo de mensen

van de straat gejaagd. Drie gezinnen hebben ze meegenomen, kinderen en een
oud mens, alles moest mee. Allen vrees-

den het ergste. Ze hebben hen meegenomen naar Visé, waar één onder hen flink

heeft gesproken en het de Duitsers heeft
uitgelegd hoe zij geheel zonder schuld
waren. Zo zijn ze dan naar huis kunnen
gaan. Zo is alles nog goed afgelopen voor
de bewoners van het Withuis. Deze nacht
slapen we voor het eerst in de kelder.

Voor Wirhuis 8, l94ó.

V.l.n.r.: Frans Deckers (vader van
les), Barbara Deckers-Berkers

(moeder), Annie Deckers (zus),

Jes, Bartje Deckers (neefje), Marie
Detkers-Warnier (sthaonzus), Jo

Alsema (buurvrouw), Annie ?
(nithr van Jo).

.,/fﬂnnl/(I/y /l fie/IL 44
Vannacht is het heel rustig geweest. Ook
deze voormiddag. Bij 12 uur beginnen de
kanonnen weer. De granaten vallen hier
vlakbij. Aan de grens steeg rook op. Tegen
een uur of 5 ontploft er een vlakbij op de
hoek in de wei. We hoeven vandaag niet
meer uit de kelder te komen. De granaten
slaan hier overal vlakbij in.
QI'MM/(lfy /2 ,710/16 l44
Het is een onrustige nacht geweest met

kanongebulder. Aan de morgen is het een
paar uur rustig. De boeren kunnen gaan
melken. Gisteravond hebben ze dat niet
kunnen doen. Aan de middag wordt het
een schieten van belang. Ze schijnen voor
ons huis aan het vechten te zijn. De
machinepistolen knetteren. We horen ze
over het kelderrooster lopen. Het is net of
ze achter de grote stenen voor ons huis
zitten. Tegen half twee horen onze buren
Duitsers in de achterkeuken waar de deur
niet gesloten was. Ze verstaan duidelijk
dat er een zegt het huis in brand te steken.
Als ze weg zijn gaan ze direkt kijken. Er is
niks te zien. Moeder gaat eventjes in de
kelder van onze buren, die we doorgesla-
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50/01/17 .9 .Tv/IL '44
Vandaag is het heel rustig. Een enkele
auto komt voorbij. Ze komen zeker
dichterbij. Het kanongebulder is niet zo
heel ver af.,Niemand durft meer van huis.

Er zijn ook veel vliegers. Aan de grens is
niemand meer. De ambtenaren doen geen
dienst meer.
gwn/(1,7 l!! 'yåylﬂ '/4
We durven vandaag nog naar de Mis te
gaan. Tot een uur of drie is het heel rustig.
Dan echter ontploffen hier vlakbij granaten. Dat duurt zo een paar uur. Niet
aanhoudend, heel onverschillig wordt er
geschoten. Een Duitser die voorbij komt
zegt dat het de Tommys zijn die schieten,
dus zijn ze heel dichtbij, denkelijk aan de
overkant van de Maas, voor of achter de

berg. Het wachten valt ons lang. We hadden zeker gedacht dat het de eerste vrije
zondag werd vandaag. Wisten we maar
eens zeker waar ze waren. Voor de eerste
keer eten we in de kelder.

gen hebben. Tot haar grote schrik ziet ze
door het keldergat dat bij ons onder het
afdak alles in lichterlaaie staat. Ze hebben
de rogge en tarwe in brand gestoken. Het
vuur dreigt door het keldergat te komen.
Wat hebben we een half uurtje angst
gehad. Onze buren, vader en mijn broers
hebben kranig geblust. De konijnehokken
stonden in brand en niet één diertje is
verbrand. We hebben ze alle gered. Een
ogenblik dachten we dat ze het vuur niet
meester werden, maar gelukkig, na een

half uur was alles in orde. Hadden we het
vijf minuten later bemerkt dan waren we
verloren geweest. Het hele huizenblok was
dan een prooi der vlammen geweest.
Onze Lieve Vrouw heeft ons beschermd.
Dat zijn de laatste moffen geweest die wij
hebben gehoord. Tegen de avond bemerkt
mijn vader, die in de keuken gaat verduisteren, achter ons huis drie soldaten met

de pistolen in de hand. Ze zijn anders
gekleed dan de moffen. Hij is er echter
niet zeker van of het Amerikanen zijn.
Van nu af gaan we zo nu en dan boven
achter de gordijnen kijken naar onze
vrienden. Ons geduld wordt lang op de
proef gesteld.

Jes Deckers.
Foto: Jeun Rethero, l994.

Even bij half negen 's avonds bemerkt
mijn broer er twee tegenover ons in de

struiken. Ze zitten daar gehurkt. Een paar
meter verder zien we hun auto staan waar-

op we de Amerikaanse vlag zien. Nu zijn
we er zeker van. Het zullen wel de eerste
Amerikanen op Nederlands grondgebied
zijn. Dat hopen we tenminste. In de kelder gekomen houden we een vreugdedans
op onze bevrijding. We durven echter nog
niet buiten komen, want de moffen

schieten nog. We zullen wachten tot morgenvroeg om onze vrienden te begroeten.
Wat duurt deze nacht vreselijk lang.
Weena/ny /J ,yÉ/M '(14
Eindelijk is het dan zover. Het is net vijf
uur. Van achter onze ramen horen we de
Amerikanen spreken en een kwartier later
zien we de eerste tanks. Niemand durft
echter nog buiten. De schrik voor de
Moffrikanen zit ons nog in de benen.
Dan, als het een paar uur later, rond 7 uur,

nog rustig is, waagt het mijn broer om als
eerste van het Withuis de kelder uit te

De weiden achter ons huis liggen vol
soldaten, die sigaretten, chocolade en

koekjes uitdelen. Zoveel snoep hebben we
in vier jaren niet meer gehad. Ik heb geen
tijd meer om verder te schrijven, we
moeten onze bevrijders toch verwelko›
men.

WELCOME U.S.A. LIBERATORS.
GOOD LUCK.
[ES DECKERS

les Deckers op de Heíweg, 1945.
komen en de Amerikanen te gaan
begroeten. Nu stormen alle mensen naar
buiten. Ze komen van de tanks om ons de
hand te drukken. Onze vreugde kent geen
grenzen meer, nu we van dat
moffengespuis bevrijd zijn. Na een uur rijden de tanks door en komen er colonnes
zonder einde voorbij. Onze armen doen
pijn van het zwaaien. Honger krijgen we
niet. Het wordt 's middags 1 uur voordat
ik het eerste ga eten.

