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De oorlog van 300 minuten
Mobilisatie en meidasen van '40

in Sambeek
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Op /0 mei 7940 aerschenen enen na uijf uur de eerste
Duitsers aan de Maas. <, openden unmiddellijk het
auur op de JVederlandse stellingen. JVa holf /0 gelukte
het hen met rubberboo{es de Maas naer te steken en de
lVederlandse militairen kriigsgeaangen te maken.
Hoewel er nlg tot in de middag schermutselingen
bleuen, kan men Zeggen dat rond l0 uur de Maaslinie
btj Sambeek na een heaige stijd aan 5 uur geuallen
u)as. De Duitse nuermacht aan manschappen en
bewapening was te groot.
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Ak eerbetonn aan hen die streden en aan hen die
geuallen Zin, is dit boekje geschret)en. Maar ook a00r
hen die willen weten wat er 50 jaar geleden in de
meidagen zich in Sambeek heeft oÍgrt?eeld.
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Vreemdelingen in
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Sambeekzag er feestelijk uit, die dinsdag 4 juli 1,939. Van alle
huizen wapperden de rood-wit-blauwe vlaggen en elke straat
was versierd. Dagenlang was men in de weer geweest om het
Z1-jang ambtsjubileum van burgemeester Piet Stevens tot een
geweldig dorpsfeest te maken. De feestelin g zelfwas enige
dagen uit Sambeek weggestuurd, zodatmen ongestoord aan de
voorbereidingen had kunnen werken. Het woonhuis van de
burgemeester en het gemeentehuis waren versierd met bloemenslingers. Op het Vrijthof had men op de toegangsweg naar de
kerk een ereboog gebouwd. Het zomerzonnetje scheen vrolijk,
alles en iedereen was gereed om er een onvergetelijke gebeurtenis
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onze soldaten in Sambeek hebben ondervonden. Namens mijn
jongens mag ik u uit erkentelijkheid deze bloemenmand
aanbieden, burgemeester Stevens."

m

Donkere wolkerr ook boven Sambeek
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Toen kreeg de jubilaris zefi het woord:
"Ik wil allen die hier verzameld zijn heel hartelijk danken voor
alle moeite die u hebt gedaan om deze dag voor mij en mijn
familie tot een onvergetelijke te maken. Ik hoop dat de donkere
wolken, die boven ons dorp samentrekken, spoedig plaats
zullen maken voor een heldere zon, zodat Sambeek een van de
mooiste dorpen van de Maaskant zal blijven, waar vrede en
gezelligheid heerst en waar men elkanders werk waardeert!"

van te maken.
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Militaire parade
Na een plechtige H. Mis en huldiging was er 's middags een
bijzondere raadszitting in het gemeentehuis. Diverse sprekers
voerden het woord en prezen de burgemeester om zijnverdiensten voor de gemeente Sambeek. Hierna ging het gezelschup
naar de trappen van het gemeentehuis. Op de Grotestraat was
de bevolking tezamen gestroomd om te kijken naar een parade
die de in Sambeek gelegerde militairen voor de jubilaris zouden
houden. De commandant zette zin manschappen in de
houding. Langzaam daalde Surgemeester Stevens de trappen af
en inspecteerde de troep. Harmonie Semper Unitas speelde
onderwij I het Wilhelmus.
Hierna ging de feesteling, samen met genodigden en soldaten,
naar de feesttent op het voetbalterrein aan de Maasstraat. Een
van de sprekers daar was luitenant Coopmans. Hij voerde het
woord namens de militairen die in Sambeek verbleven. "Ik heb
de grootste waarde.ing voor de hartelijkheid en gezelligheid die

De tijden waren inderdaad somber en stonden in schril contrast
met deze feestelijke dag. Al jaren heerste er in Nederland en in
de rest van de westerse wereld grote werkloosheid. Er was veel
armoede. De landbouwprijzen waren laag en dat merkten de
2775 inwoners die de gemeente Sambeek toen telde. Immers:
het overgrote deel van de bevolking was in de agrarische sector
werkzaam.

Maar nog erger was de oorlogsdreiging uit het oosten.
sloeg Hitler zijn brallende taal uit, hartstochtelijk
toegejuicht door zijn nationaal-socialistische aanhangers.
Verschillende gebieden waren door hem al ingelijfd en het was
duidelijk dat aan zijn overwinningsdrift nog lang geen einde

In Duitsland

was gekomen.
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een parade uoor burgemeester

Steaens aoor het uersierde gemeentehuis.
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De in Sambeek gelegerde militairen houden
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Tcgcn bctallng van ccn extra rccht
Yln 40 ccnt ln het blnnenlendrchc
verkcer cn van 6O ccnt ln hct verkecr
mct rommltc landcn kan dc efzender
verroekcn, det ccn tclcgrem oP ccn
luxc-íormullcr wordt aígelcverd.
Ook dc tcadraate.rdo kan zulkt ver.
zockln tGtcn bctellng Yrn GQn axtra
rcchl Y.n 4O ccnt.

Toch werd er in stilte wel gewerkt aan de versterking van de
verdediging. Bij het ambtsjubileum van burgemeester Stevens
werden de gebieden langs de grens al enkele maanden bewaakt
door extra tloepen. De soldaten, die het gebied rond Sambeek
moesten beveiligen, hielden de parade voor de feesteling.
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Nederlandse regering - net als in de Eerste Wereldoorlog - de
oorlogsdans te ontspringen.

TELEGRAM
Aangenomen te

r

Ontvangen te
VERKORTINGEN

"Op maandag}S augustus 1939, het was kermis in Sambeek,
*.id de mobilisatie in Nederland afgekondigd. Ik meen dat de
kermis toen meteen werd stilgelegd. Ik zie nog de mensen druk
de situatie bespreken, maar had er als kleine jongen natuurlijk
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NADRUK VERBODEN

geen notie van waar men het over had. Veldwachter Wim

Kleijn had het erg druk. Hij moest overal pfakkaten ophangen,
waarop vermeld was wie zich onmiddellijk bij zijn militaire
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ministn uan Defensie Dyxhoorn aan

de burge-

meester aan Sambeek <ond. De mobilisatie-oproepen en aordeingspapieren

konden de deur uit.
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gedienà hadden, moesten wederom het groene soldatenpak van
àe zolder halen.Ze moesten zich melden bij de mobilisatiecentra en werden van daaruit meteen doorgestuurd naar
verdedigingsstellingen in het gehele land.
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Omdat de oorlogsdreiging steeds ernstiger werd, besloot de
Nederlandse regering tot algehele mobilisatie van het leger.
Dienstplichtigen, die in de jaren 1924 t/m 1938 al in het leger
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"Ze spraken Hollands"

onderdeel diende te vervoegen," schrijft oud-Sambekenaar
Theo v. d. Broek.

N.B. Hct Rlk vrgocdt 3ccn rcheda,
vcroorreakt door hct ln het onterccdc mkcn, dc vcrmlnkln3 oí dc
vcrtngln3 ln dc ovrkomrt ven ccn
tolojrrm.

H

Door zich strikt neutraal op te stellen, probeerde de

Vorderen

Hitler met zí1n legers Polen binnen. Diezelfde dug verklaarden
Engeland en Frankrijk officieel de oorlog aan Duitsland.
De Tweede Wereldoorlog was begonnen.

De omvang van het Nederlandse leger groeide die dag van
100.000 soldaten tot het drievoudige. Voor zulke grote aantallen
militairen was volstrekt onvoldoende materieel aanw ezig.
Daarom werden door de overheid paarden, wagens, auto's en
motoren van de burgers gevorderd. Ook in Sambeek was door
het gemeentebestuur al enkele jaren een lrjrt samengesteld van
inwoners die paarden, wagens, hooi en stro, maar ook woonruimte voor militairen beschikbaar moesten stellen. Voor het
afstaan werd uiteraard een vergoeding gegeven, die echter niet
of nauwelijks opwoog tegen de kosten of verlies.
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Plsatsven'&ngend Burgemcestor. Tot cvc
plaatsvervangencl Rurgerneester. i.s voor bin
cleze gemeente benoerrrd \Vethouder P. víul
zul- G. van l{assem.
flin
Canttno. Sinds enkele dagen is in het
C
leze
voo
pop

8Il- Maters
alhier. lVe lvare n dezer dagerr
- Jan in de gelegenheid €cn en ander in oogen-

zon

©

©

rlsel-

Sa

In

Tot zetbaas is aangestc'ld de hecr C.

t\'81

de
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dat de heer I\[a ters er tn geslaagd is, om
rliink zij rl. n'it'tlcu'crl<ing cn stc.urr vltn
ga at. l(lrllitcin IÈeisr'r', hct loliaal licurig cn ut
'ticu- sntaal<vol in tc r.ir:h ten, alu'irar. ollz()
mo- nriiitairerr lrnnne r,'r'ijr_. ar.onclur.en gc- rrl
nocgelijk kunnen door.brengcn. Ovcr ()I
:r'ing consuntptir-,,
dit' \'oor tvat 1li:iis hetr.ef t HC
van aan rlen zc(rï. lagen kant
is,- eri ove!. dc ;rl
)n en bcdiening hoor.den \i'L.t nicts dan lot.
On- or
tcr g.ti'i;fcl«l zrl rlnze rrit'ur'c inr.iclrting i
twe

-- 0ru1
lig

I

ingericht bij Bert Stiphout, tussen café en mag azíjn, met
uitzicht op de Halteweg (is nu: St. Janslaan). In een kamer van
het huis van Koos de Leeuw (aan het paadje tussen Grotestraat
enZandsteeg achter de fam. Verbunt-Nabbe) was een fourier
geplaatst. Die man deelde kleding en andere militaire uitrustingsstukken uit. Men zagdaar regelmatig soldaten in- en
uitgaan. Die kamer in dat huis werd "rustkamer" genoemd.
De keuken was gevestigd in een grote leegstaande uitta aan de
Grotestraat, het "Witte Huis" genaamd. Duu. zag men steeds
soldaten vandaan komen met een z.g. kuch (soldatenbrood)
onder de arm."
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Sambeek had men best wel oog uoor het
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welzin uan de hier

militairen. Verschillende aktiaiteiten werden dou
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Slorggyiseud, In het Patronaatsgebouw werd een kantine ingeicht, waaíouer
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kleinc patronaat voor de alhier gelcgcrde militairen een cantine ingerichl.
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"Van de mobilisatietijd is mij verder nog bijgebleven," herinnert
Theo v.d. Broek zích nog, "dat we veel vreemde militairen in
het dorp kregen . Ze spraken Hollands. De commando-post was
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Mobilisatie in Sambeek
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Het "Witte Huis" aan de Grotestraal stond ten tijde aan de mobilisatie heg.
De keuken a00r de soldaten werd er in ondergebracht. )ok uaren er kleine

groepen militairen inge kw artierd.
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De ongeveer 140 militairen, die in Sambeek gelegerd waren,
werden op verschillende adressen ondergebracht. De gewone
soldaten hadden hun britsen in een houten loods van iimmerbedrijf Sjef Stiphout (ongeveer op de plek waar nu de Algemene
Begraafplaats is) en in het parochiehuis (nu: De Gouden
Leeuw). De oÍïicieren - verschil moet er zijn - sliepen blj particulieren. "Dat kostte het leger twee kwartjes per nacht," weet
soldaat van Dodewaard, die bij de familie Nabbe zijn slaapplaats had. "Ik kwam blj lieve, aardige, jonge mensen, die een
baby'tje hadden van een paar maanden. Ik voelde me daar echt
thuis. Ik had een mooie slaapkamer. Wel koud, want in de
winter van '39-'40 vroor het maar liefst 20 graden!
De washandjes waren 's morgens stijf bevroren.
Als ik 's avoid naar bed sinsl kreegik een warme steen mee
om het bed warm te houden."
Maart 1940 in Sambeek. Deze foto

is genomen aanuit
Torenstraat) met <icht op de huizen op het Vrijthd.

De mobilisatie kwam niets te vroeg: op 1 september 1939 viel
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SAUBEEK.
Nleuw tehuis voor nrllttalren. De alhier
gelegerde militairen hebben hun nieutve
,,home", in de houtJoods'van den hc'er
Stiphout, thans betrokken. Ook de milit,airen, rvelke te Vortum-Mullem en Gtpeningen gelegerd lvaltn, z\ir hier ondergebracht.
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in Sambeek

In Sambeek was best te merken dat de tijden aan het veran-
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deren waren. Van vier boeren, die langs de Maas hun
weilanden hadden, werd door het Ministerie van Oorlog
stukjes grond gekocht ter grootte van 100 m2 voor de bouw van
kazematten. In de Radioweg werd over de Oeffeltse beek een
z.g. tankval aangelegd, waardoor gevechtswagens niet verder
,ord.n kunnen. En omdat bij de gemeente Sambeek in die tijd
ook nog Westerbeek ("d'n Twist" , zeí men toen) hoorde, kreeg
het gemeentebestuur te maken met de aanleg van het
Defensiekanaal in het uiterste puntje van de gemeente.
Het Defensiekanaal was onderdeel van de Peel-Raamstelling.
Een beetje wonderlijk doet nu de maatregel aan om in
Sambeek alle handwijzers te verwijderen , zodat de Duitsers in
het doqp de weg zouden kwijtraken. "In Sambeek," zo meldt de
burgemeester, "zijn alle handwijzers veilig opgeborgen in het
gemeentehuis." Veel ruimte zal dat niet gekost hebben, want
Éet ging slechts om éénbord, een ander was al jaren zoek.....
De boeren in de Maasweien kregen een kapverbod voor bomen
en struiken, zodatde Nederlandse militairen lastiger op te
merken waren door de Duitsers.

De soldaten moesten zich in hun uije tijd meestal zelÍ den te uermaken.
Dus werd er geuoetbald tegen een Sambeeks elftal, muziek gemaakt of een heus

By de Stuw werd een "misdadiger"
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De 'zr.erE,erl. heer Pastoor sprak de
nrilitairen toe, cr rverden Kerstliedcren de
§€Zt)ngen, leukc lierstvc'rhalen voorge- dc
clra13en, kortom, cr heerschte in den vroc- zit

O orlo gsvo orb er

toneelstuk ingestudend.
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Alle militairen dic' niet door u'acht of
anderen dienst verhinderd weren, w€Lren
tcgenwoordig bii de Nachtmis. In de cantinu, die door dc' zorgen van den Z.Eenv.
heer Pastoor en den heer Maters op passende rv[jze kcurig was versierd, stoncl na
de Nachtmis een feesteliik verzorgde koffietatel klaar, waa,rvan begriipelUkerwijze
allen llrofiteerden.
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ntorgen al een prettige kerststetrtnring
in cle cantine.
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Ook 's avonds rverd rvederom een kof/dui- fietatet aangtboden en ook ditmaal ontgoede stc'mnring niet.
:CIl brak de
We
mogen
dan ool< nalnens de militír_
,\'
organisatot'en ell aan dcde
tairen
aan
[ctt
genen clie finattcieelen steun vel'leenden,
f t1)\en, onzen dank betuigen vtlol'dit schootre
,t

\ri

vl

op het schaaot

gelegd.

5

Om op voedselschaarste en gebrek aan eerste levensbehoeften
voorbereid te zijn, voerde de Nederlandse regering uit voorzorg
het Distributiestelsel in. Ieder gezinshoofd kreeg een stamkaart,
waarmee bonnen verkregen konden worden. En met deze
bonnen kon men dan weer bepaalde artikelen kopen.

Uitrei ki ng Rli !Ísc[stri butie koorten rn de Gemoente

sS.

De Burgemssstsr der

Gemsente

§ATTBEET
maakt bekend, dat de Riiksdistributiekaarten dienen te worden afgehaald
op plaatsen en datums hierna vermeld:

)fatuurlijk u)aren er ook ple<ieige

gebeurtenissen ttjdens de mobilisatieperiode.

lo aond er een soldatenhuwelijk
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plaats tussen sergeant-majoor Rima en Nel
Stiphout en de aerlouing uan chauffeur Kamps ten huize aan bakker Wintels.
Deze opname is gemaakt op de Stalenberg met op de achtergrond de
Qie fonl
Grotestraat.
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Voor Sombeek-Dorp

ten GEMEENTEHUIZE voor
wiik A Nos. I t/m 75 heden
Zaterdag des nam. vao 2-3 uur;
voor wijk A Nos. 76 tim 150
van 3 tot l uur;
voor wiik A Nos. l5l t/m z}q
van l tot 5 uur:
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Voor Sombeek-Twist
wijk C Nos. I l0 t/m 16l op
Maandag q, September a.s. des
nam. van 5 tot 6 uur in Cafe
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Voor mullem
wijk B heden Zaterdag des
uam. van 7 tot I uur in Cafe
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Voor Solnbeek-Hoek
wiik C Nos. 2l tlm 109 op
Maanda g * September a.s. des
nam. van 6'l, tot 7 '1, uur in
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wiik A Nos. 201 A tlrn 211 en
wijk C No. I tim 20 Maandag

Karte

q September a.s. nam. van 8
tot 8 '1, uur in Caf,e C}IR.
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De kaarten moeten door de hoofden

Uit dit kqartje blikt

van gezionen afgehaald worden.
Saobeek, 2 September 1939.

hoe de Duitsers zich de ueroaeing oan J\t'oord-Brabant
in te ptten, moisten Maaslinie en Peel-

aoorgesteld hadden. Door aeel troepen

Raamstelling snel gennmen worden. Dan <,0u men optrekken naar het westen
aan hns land en contact maken met de daar gelande parachutisten. 0p de tekeis ook te qien, dal de oaersteek uan de Maas by Affnden de meist zuiderylng

De Burgenreester voornoemd,
P. L, STEVENS.

lik,

uas aan hetlSe Duitse leger. Nederlandse mitiiaiiin in de Maaslinie tussen
Groeningen en Broekhuizeruorst hebben op de /0e mei geen Duitser gegien en

geen schot gelost.

6
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konden terugtrekken op de Peet-Raamstelling.
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Vanaf het Vurhuis bij het ponhteer uan

Alfnfun hadden de Duitsns dit gezieht

op de Nedtrlandse stellingen.

Het belangrijkste doel was te voorkomen, dat bruggen el veerponten onbel.hadigd in vijandelijke handen zouden vallen.

m

Daarnaast moest men proberen de Duitse opmars te vertragen
door het aanbrengen van versperringen en bij de rivier zo hardnekkig mogelijk weerstand te bied en. Zohogpte mel tijdwinst
te krijgen, éen tijdwinst die door de legerleiding werd geschat
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De Duitse oorlogsplannen waren erop gericht om aartsvijand
Frankrijk uit te schakelen en Engeland te veroveren. Frankrijk
kon hei beste aangevallen worden via Nederland en België. Dan
omzeilde men de iterke Franse Maginot-linie. Om Nederland
zo snel mogelijk te bezetten, wilden de Duitsers een "Blitzkrieg"
voeren: grondtroepen zouden van verschillende kanten
oprukk., nuur de vestin g Holland Je g_elij kertij d, moesten grote
aàntallen parachutisten landen in Den Haag en daar koningin
Wilhelmina, de Nederlandse regering en legerleiding arresteren. Zo zolons land binnen de kortste keren op de knieën

s

op eén halve tot hele dug. De tweede, sterkere verdedigingsgàrdel, de z.g. Peel-Raamstelling, zolt zrch dan gevechtsklaar
kunnen maken.

H

Kazematten

zijn.

ee

Langs de gehele Maas werden aan de westzijde ruim 300 kaze'
matón g.Éor*d, maar gezien de lengte van de rivier lagen die
toch veel te ver uit elkaar. Voor de verdediging waren maar
weinig manschappen beschikbaar, zodatde Maaslinie het beeld
vertoonde van een uitgerekte enkelvoudige lljn van kazematten,
zonder ook maar enigé diepte. Was de vijand er eenmaal door,
dan lag het achterliggende land voor hem open.

"Weinig tegenstand te verwachten"

m

Aan de Duitse aanval op Nederland gingen omvangrijke spio-

©

nage-activiteiten vooraf. De bouw van de kazematten langs de
Màas werd gevolgd door het maken van foto's uit langsvarende
schepen. Spionnen verzamelden tal van inlichtilgen over
Nedèrlandie versterkingen, springladingen aan bruggen, enz.
Zelfs Duitse officieren verkenden, vermomd als toerist, de
Nederlandse stellingen. Over de Maaslinie luidde het oordeel:
"Aan de Maas liggen maar weinig troepen , naar.het schijnt

Als laatste hindernis werd vlak op de westelijke oeverrand een
prikkeldraadversperring aangebracht, het z.g. blonde Mientje.

alleen infanterie. Ér is slechts geringe tegenstand te

verwachten."
Een goede overgangsplaats over de Maas was voor de Duitsers
gelegin bij het pontveer van Afferden. D9 Yeg vanaf Goch loopt
óuuidoor tot aàn het water, terwijl door bebouwing en
begroeiing de aanvallende partrj door de Nederlandse militairen pas zeer laat op te merken is.

De Maaslinie: een
flinterdunne verdedigingsgordel
De eerste natuurlijke hindernis die aanvallende Duitse legers in
Zuid-Nederland zouden tegenkomen, was de Maas. Om te
voorkomen dat deze rivier snel overgestoken zou kunnen
worden, richtte de Nederlandse legerleiding de z.g. Maas-linie
in.

©

Prikkeldraad

7

De "pikkeldraadploeg" is heel wat dagen in de ueer

©

geweest om alak op
Maas1eaer pikkeldraad te spannen 0m het-aan land gaan uin
2estelijke
Duitsers zo ueel mogelijk te bemoeihjlun.

Militairen bi

de

Aan de Sambeekse kant van de Maas waren de andere secties
actief. Iedere sectie bemande drie kazematten, in totaal dus

©

Voor het hele Maasgebied waren daarvoor 35.000 palen en
5 miljoen kg. prikkeldraad nodig.

negen. De loopgraven naast de kazematten hadden de mili-

tairen zelf gegraven. In elke bunker was slechts éénmitrailleur
aanwezig. Bovendien waren als extra verdediging in de buurt

van-de veerpont een kanon en een pantserafi,veergeschut (pug)
geplaatst. De verbindingen van de secties met de commandaít
in Sambeek waren uiterst gebrekkig. Eén kazemat had een veld-

Sa

Bewapening

de school.

de

be

m

De bewapening van de Nederlandse militairen was slecht: veel
te weinig en vaak sterk verouderd. De soldaten wisten dat
natuurlijk zelf ook wel. Om zich moed in te spreken deed het
volgende versje de ronde:

s

ek

We hebben ook een oud geweer,
de grendel gaat niet op en neer.
En als de mof ons daarme e zag
kan hij niet schieten van de lach !

telefoonlrjr, die door het schietgat liep... Voor de rest moest
men het doen met motor-ordonnansen en de telefoon van het
stuwcomplex. De soldaten gingen met de fiets van hun inkwartieringsadres naar de kazematten.
!U a. Stuw, ongeveer op de plek waar nu het opslagterrein van
lrjkr*aterstaat is, stond een barak van de politietroepen.
Deze militairen waren toegevoegd aande derd. .o-pagnie in
Sambeek. Zij moesten het pontveer vernielen. Ook Ëg àaar een
motorboot, waarmee ze onaÍhankelijk van het veer, dè Maas
konden oversteken. Behalve in Sambeek lagen ook in Boxmeer
en Vierlingsbeek grensbataljons. Het hoofdkwartier van deze
drie bataljons was gevestigd in St. Anthonis, commandant daar
was majoor Alma.

ee

H

m

"De Duitse troepen
maken zichgereed"

©

De Nederlandse regering ontving berichten dat een Duitse
a1nyal op Nederland steeds waarschijnlijker werd. Op 7 mei
1940 kregen de soldaten van het Grensbataljon het .ommando
van "verhoogde strijdvaardigheid'. Dit hield in dat iedere mili-

bewapend moest een Duitse aanual

©

lí

oÍgttkgtn uorden.

3-15 GB
De groep soldaten, die in Sambeek gelegerd was, vormde de
3e Compagnie van het 15e Grens-Bàtaljón, afgekorr 3-15 G.B.
Aan het hoofd stond de compagnies-co-mu.ràant. In de

meidagen van '40 was dat kapitein H.M.C. Aarts uit Boxmeer.
commando-post was gevestigd in café stiphout.
De Sambeekse compagnie was in vier secties verdeeld.
Eén sectie bevond zich aan de overzijde van de Maas, tussen
grenspost Siebengewald en de veerstoep in Afferden.
Deze 36 man tellende groep moest in[èhtingen verzamelen over
Duitse troepenbewegingen over de grens en - als het tot een
aanval zou komen - versperringen opwerpen.

?ii"

Vanuit hun inkwartiertngsadres gingen de soldaten marcherend op weg naar
hun stellingen aan de Maas.
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Hierop gelastte majoor Alma: "Zotgvoor de allergrootste waakzaamheid aan de grens en aan de Maas. De troepen dienen in

tair vlakbij zijn stelling moest zijn. Elke kazemat zou ogenblikkelijk het vuur moeten kunnen openen. Er was een nog hogere
graad, n.l. "volledige strijdvaardigheid", waarbij iedereen op
zilnplaats in de gevechtsstelling moest zijn.

©

volledige strijdvaardigheid te zijn ! "
Tegen 23.00 uur kreeg luitenant Beretty opdracht om de
bomen langs de weg van Siebengewald naar Afferden te laten
springen en zo voor versPerringen over de weg te zorgen.
Rond middernacht gebeurde dat inderdaad. Overal hoorde

©

Oranje armbanden
Soldaat van Dodewaard, die wer\aaam was als schrijver bij
compagnies-commandant Aarts, ging op de avond van de 9de
mei mee met een rit van de motor-ordonnansen langs de stellingen aan de MaaS. "We moesten oranje armbanden afgeven
aai de soldaten die in de loopgraven en kazematten lagen.

HWWEERUANHEDEN
Vcwachtlng: Eeldar tot ,tofi bcroolkt,
droog uotff, zeVde tcmprotuur ola

Er ging toen al een gerucht dat Duitse militairen ook in Neder-

gleteret, i@okl@ tot motlge Noorful§fu tot Ooatelfuc tDínd.

landse uniformen waren gezien."
Om 20.75 uur vroeg de bataljons-commandant te St. Anthonis,
majoor Alma, om zoveel mogelijk inlichtingen over Duitse
verrichtingen over de Maas.
LuitenaniBeretty, die de 4de sectie over de Maas aanvoerde,
ging op onderzoek uit. Hij meldde:'De Duitse troepen te Goch
èn ómstreken zijnbezig zich gereed te maken voor vertrek.

24.00 uur moet iedereen marsvaardig zijn. De bestemming
is onbekend. Er heerst grote bedrijvigheid. De grens te Siebengewald is gesloten."

llrArrtlt

R.t.

D

Zott op 1.7§, onder 79.,89.
M,wn o"p 8.8r, ofidar 2C.t0.
Eqste Ewortler: U Ae{ ,7.77.

Om

I

Het wenbeicht aan de l1e

mei.

{

I

men het knallen. Maar tegelijkertijd met dit opblazenwerden
ook de telefonische verbindingen met de overzijde van de Maas
verbrokeÍr....

Een deel aan het Sambeekse grensbataljon in de nabijheid aan het "Witte
Huis.

©

Kapitein Aarts werd intussen steeds ongeruster: "Van mrjn

panlen brj

©
m

De pont wordt opgeblazeÍr
"Springen !"

ek

be
die opgeblaaen moesten worden kregen een "kraag" uan spingstof

d:

"Als inwonende van de commandopost moest ik ook meedoen

eran," vertelt

soldaat van Dodewaard. ,,Om

model op wacht. Er was alleen te melden dat het éen prachiige
v
dug was - een schitterende zonsopgang. Maar onder
opgaande zon ging in Duitsland een grote kabelballon omhoog.
Als goed opgevoed militair waarschuwde ik de wachtcommandant en die alarmeerde weer zijncommandant, zodatwlj, met
ieder die wakker was op dat moment, naar buiten kwamén om
dit vreemde geval te zien. Iedereen was benieuwd, want er was
al dagen alarm en elk was toch gespannen. Even later kwamen
lij ai. ballon zwermen vliegtuigen in de lucht, die richting
Holland gingen. "Nou is het oorlog, " zeiden we tegen elkiar.
Die zwerïn vliegtuigen deed ons geen kwaad. "Misschien
vergissen ze zlch wel en gaan ze dadelijk weer terug. Of vliegen
ze over naar Engeland, want daar verkeerde Duitsland oÍficiéel
mee in oorlo 5," zo werd verondersteld. Bij de keuken stonden
de koks in witte keukenkleren, met koppel en patroontassen
offi, spontaan met het geweer op de overkomende vliegtuigen te
vuren. Dit had natuurlijk geen enkel resulta at."

die

©

3.00 uur in de morgen stond ik met helm en karabUn met bajonet

©

"Nou is het oorlog!" zeiden we tegen elkaar.

m

ee

H

grenspost werden overvallen en krijgsgevangen gemaakt.
kettingzagenwerd de met bomen ,e.spé.de weg iaar de
Y.a
Maas vrijgemaakt. Tegen 5.00 uur van de iOde mei íerschenen
de eerste Duitsers b-ij de rivier. Van dit alles was de legerleiding
aan deze zijde van de Maas niet op de hoogte...

aan de bewaking

Dat was de opdracht van kapitein Aarts aan zíjn korporaals Bos
en Schoenmeyer. Ze moesten het pontveer uan Sambeek op
gaan blazen. De springlading was al aangebracht onder de
waterlijn.Schoenmeyer vertelt: "We hebben de motor van het
pontveer, dat aan de Afferdense kant lug, aangezet en gelijktijdig het vuurkoord aangestoken. Het trotyl ii niet tot onibranding gekomen en de pont is vastgelopen aande overzrjd.. Met
een roeiboot zijn we naar de overkant gegaan en zijn àuu. weer
op
{. veerpont gestapt. De motor moest worden omgeschakeld
en daarna hebben we de pont van de kant afgeduwd. Midden
op de Maas hebben we de motor afgezeten het vuurkoord
opnieuw aangestoken. De veerpont hebben we met behulp van
de roeiboot verlaten. Toen we op de kant waren bemerktà we
dat er weer niets gebeurde. we keerden voor de derde maal
terug! Bos is de pont opgegaan, heeft het vuurkoord ingekort
tot op enkele centimeters en daarna aangestoken. Ik haà de
roeiboot op een meter of twee voor de pont gelegd. Bos sprong
erin en toen ik aan de riemen trok, sprong het tiotyl al.
De explosie was niet bijzonder groot, maai de poni zonk. op dat
moment was_ er al geweervuur van beide kanten. Bos lag op de
bodem van de roeiboot en ik roeide naar de kant. Ik kràeg een
kogel over mrjn linkerknie, mrjn broek werd geschroeid."

s

Om 4 uur trokken de Duitsers Nederland binnen. De soldaten
PU

de grenspost in Siebengewald krijg ik geen enkel

bericht meer binnen. Wat zal daar gebeurd zijn? Kwart voor vijf
vraag ik aan majoor Alma in St. Anthonis wat er met de pont
en de stuwtrappen moet gebeuren. "springen!" was het
antwoord. Ik heb die order onmiddellijk doorgegeven."

Sa
?;.oo*tn

" 0p de aoorgrond in de witte oaeralls liggen de koks.

De stuwtrappen vernield
"Springen !"
Dat had ook sergeant Kemper te horen gekregen.
Om te beletten dat de Duitsers via het sliireniomplex de Maas

zouden oversteken, moesten trappen van de stuw worden
opgebl azen. Sergeant Kemper nu moest dit kanvei klaren.
"om half vijf kreeg ik de opdracht. De trappetr, die vernield
moesten worden, zaten bovenaan de stuw, Vanaf de kant ging
ik over de sluisdeuren naar het eilandje midden in de Maàs. "
Daarna moest ik nog een trap van de stuw op. Daar hing het
vuurkoord. De springlading was al aangebratht. snel hó ik de
lont a-angestoken, ben naar beneden geiend en heb dekking
gezocht. Maar door vocht brandde het vuurkoord niet goed-.
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Vanuit een luchtballon boaen het Reichsuald wnd de opmars uan de Duitse
0m 6.55
tid 5.-ll5 uur) meldde u)aarnemer Schulz dat de stuw bij Sambeek niet

troepen gadegeslagen en konden inlichtingen worden doorgegeaen.
de

Maas daar oaergestoken kon worden. }mstreelcs deae tijd
Waarschinlik heeft Schulz dat uanuit

ztjn

de trappen aan de stuw opgeblazen.

ztjn

positie niet kunnen zien.

©

Tt{rd

uernield uas en dat

Nog een keer geprobeerd: naar boven, aangestoken en naar
beneden. Weer niets! Een derde poging, maar ook die lukte
niet. Ik durfde nu niet meer de trap op, want ik had het vuurkoord tot vlak bij het slagpijpje zien branden. Met twee geweerschoten heb ik toen de slagsnoerleiding kapoi geschoten, zodat
het contact verbroken was. Daarna heb ik, samen met een paar
soldaten, een nieuw vuurkoord aangebracht en dat aangestoken. Gelukkig! Hierna vloog de trap de lucht in! Terwijl we

hier mee bezig waren, begonnen de Duitsers al op ons te
schieten. Ze waren vlakbij. Direct hierna heeft de pastoor van
Sambeek ons nog gezegend. Ik behoorde tot de laatsten die hij
bezocht heeft, want inmiddels werd er razend vanaf de overzrjd.

Sergeant Kemper moest de ijzeren trappel fte9hts op de fon) laten spingen,
Zoiat de Duiisns niet uia de Stuw de Maas konden oaerstelun.

geschoten. "

11

©
©

Affnden uanuit ka<,emat 54 in /940. 0p het weggedeelte rechk uan
le{ch.t
kuk u)as een Duits pantserafweergeschut opgestild, dat iijn dodetijke schoten
op

de

De aanval begrnt

pu

afuuien.

Sa

op de bemanning aan deze kazemat

be

m

Het schieten was dus in alle hevigheid losgebarsten. Omstreeks
5.00 uur waren de eerste Duitse tioepen bij de Maas
verschenen. Ze openden vrijwel onmiddellijk mitrailleurvuur

s

ek

vanuit Afferden en vanaf de rijksweg Venlo-Nijmegen. Een uur
later kregen deze eerste troepen steun van zwiard.:. g.r.hut.
Als overgangspunt hadden de Duitsers de omgevingïan het
pontveer uitgekozen. Hun taktiek was met zwaar uuu. de kazematten buiten gevecht stellen en dan met rubberboten de Maas
over te steken. Vanuit een kabelballon (die dus ook brj de
commando-post in Sambeek gezien werd) werd gekeËen of er
ful, geschoten werd en welke kazematten uitgesóhakeld waren.
ook de toren van Afferden werd als uitkijkpoJt gebruikt. Bij
stïw en pontveer was het vijandelijke vuur aanvankehjk dan
ook het hevigst: iedere soldaat die het hoofd maar.r.n boven
1. 9.kking durfde uit te steken, werd onmiddellijk beschoten.
De kazemat ten zuiden van de pontveer werd uuíflarden
geschoten. Van de bemanning sneuvelden sergeant Flipse en de
soldaten Hendriks en Meyboóm. Twee anderà militairàn hepen
zwate veÍwondingen op. Later bleek dat het stalen schietraam
door maar liefst 13 granaten was doorboord.

Restanten aan een bunker tussen Stuw en pontaeer.

ee

H

Een kanon van 60 jaar oud

m

P.n paar weken voor het uitbreken van de oorlog kwam er een
kanon in sambeek aan. Het was een zogenaamd-e g-staal:
logels van ruim 8 cm doorsnee en een giwicht van meer dan
7 kg konden er 5 km ver mee weggeschóten worden. In 1gg0 (l)
y..9 dit type kanon door het Nederlandse leger aangekocht en
het heeft, met onderbrekingen, tot in de mei-àagen àn ,40 deel
uitgemaakt van d.
!.yapening. Het geschut weid vervaardigd
door de Duitse staalfabrikant Krupp...

©

©

uitwerking aan het Duitse auur op

Het kanon uit

de ka<,emat uan de gesneuaelden.

r2

1880, dat

in

Sambeek dus niet geschoten
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Een gedulte uit het oorlogsdagboek aan het Duitse legeronderdeel, dat de aanaal
op Sàmbeek uituoerde. A.-A 256 (AuÍklöryngs Abteilung.256) stootte.bij de

Affuden 0p heftige aijandelijke tegenstand, udat de
om, ler ondersteuning aan de Maas-oaergang! n\g een

aan

'met
"en

de

,ig

H

te Affnden genlmen
Q\ttd.. tiid 13.25 uur)was de sluis
noor het westen uij. 0m 22.30 qtted. li4 20.5! uur) melddl de
afdeling1at 1ptoo ingenomen uas en aldaar nachtkwartier was betrokken.

gediettelijk.-1m ts.os

s

ek

legncommandint
pàntsnafdeling toe te uoegen. Door een werk<,ame beschieting of d? schietgaten
paitsuoflrrngrschuí gelukte de naergang tegen lz:N 0'{t!: tid 10.20 uur)
besloot

De commandant van het meest zuidelijke gedeelte van het
Sambeekse gebied was luitenant Coopmans (dezelfde die
burgemeestèr Stevens op zijn jubileum had toegesproken).
"Ik Éen toen met nog enkele andere militairen naar de
commandopost gerend. Toen we daar aankwamen was deze
post echter bnbeiet. Later bleek dat de luitenant en z\n plaatsvervanger met een Twaatgewonde naar Vortum waren."

Krijgsgevangen

ee

"Omdat we dachten dat de Duitse aanval mislukt was, hebben
we wat gedronken, want vanaf 24.W uur hadden we niets meer

"De plaats van mrjn kanon was ongeveer 150 m. ten zuiden van
het pontveer," vertelt commandant Wrjnqds. "Ik was op de
dag van de inval nog geen drie weken in Sambeek. Daarom was
deïpstellingsplaats nóg niet geheel klaar. M-,Jn groep bestond
uit neg.n pètionen, vijf om het kanon te bedienen, de anderen
zatenín .èn schuttersopstelling in de buurt. Ik moest met mrjn
kanon de Veerweg aande overzrjd. van de Maas bestrijk.l,
omdat over die wèg vijandelijke troepen werden verwacht."

m

gehad. Vtut bij de commandopost stond een bus met koflie,
waaruit wj in de morgen onze veldflessen hadden moeten
vullen. Wàt niet gebeurd was. Op dat moment kwamen de
Duitsers die de rivier overgestoken waren, onder dekking van
talrijke heggen en groepjes bomen, naar ons toe en werd ons
gesommeerd de handen op te steken. Omdat er tegen de veel
6eter bewapende Duitsers niet te vechten was, heb ik me overgegeven en de soldaten die bij me waren eveneens.
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Niet geschoten

Even later kwam luitenant Coopmans uit Vortum terug naar de
Maas. Gelukkig werd hij niet neergeschoten, maar krijgsgevangen genomen. Een Duitse ofÏicier zei tegen Coopmans en
mij àat we flink en op een fatsoenlijke manier gevochten
haàden. Maar nu moesten wij zijn aanwijzigingen stipt
opvolg.en. Wrj werden naar Sambeek.gelr1cht en in de middag-

"Maar op de morgen van de 10e mei kw-am geen enkel Duits
doel in het bereik van mijn kanon. Ik heb nog geprobeerd om

het kanon op een andere plaats te krijgen, maar dat lukte niet
door de onhandelbaarheid van het geschut." Verwonderlijk was
dat niet: de 8 staal woog meer dan een ton en er waren zes
paarden voor nodig om het gevaarte te ve{plaat:el.
;'Ik h.b dan ook geen enkel schot gelost! Toen hebben we maar
zo goed enzokwàad als het ging met onze geweren op de
vSand geschoten. De Duitsers waren net bezig met een poging
dé Maas over te steken. We dachten dat we met onze geweren
die aanval hadden afgeslagetr, want even later verstomde alle
vuur en was er geen enkele Duitser meer op de rivier te zien.
Omdat het nietlukte het kanon met mankracht te verplaatsen,
wilde ik aan mrjn commandant gaan vragen of de autotrekker
van het pantserafiueergeschut voor het kanon gezet kon
worden."

uren ;eJn*e pet autobus naar Goch in Duitsland veÍvoerd.'

De tocht van de Pag-bemannitg
In de buurt van het pontveer stond het pantserafi,veergeschut
(pug) onder commando van korporaal Fibbe. 'Onmiddellijk
nadit ik een proefschot had afgevuurd, sloeg een Duitle granaat
ongeveer 1 m. voor het schietgat in de grond. Vrijwel direct
daàrop volgde een tweede schot, door het schietgat. Dit schot
doorboordé de 4 zwareijzeren balken van onze geschutsstelling.
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Kruis uit de broek
"Na die eerste serie schoten heb ik direct bevel gegeven de stelling te verlaten en in de schuilnissen van de loopgraaf te gaan.
Door vijandelijk mitrailleurvuur werd mrjn veldjas geraakt en
mrjn huid op drie plaatsen geschaafd. Toen ik verder probeerde
te komen, werd het kruis uit mijn broek geschoten.
Daarna volgde een wat regelmatiger beschieting. Ongetwijfeld
is het vuren op onze stelling vergemakkel,jkt, doordat ik geen
materiaal had kunnen krijgen om de stelling te voltooien en te
camoufleren. Een euvel waarmee trouwens altijd te kampen
was. Tijdens de beschieting bleek het noodzakelijk zoveel mogelijk munitie uit de opstelling te verwijderen. Ik was doodsbang
dat deze zou ontploffen! Omdat dit levensgevaarlijk was, wildè
ik hier niemand voor aanwijzen. Maar vrijwilligers waren er
niet. Daarom heb ik het zelfmaar gedaan, samen met mrjn

chauffeur. "
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Van contact met een commandant was intussen geen sprake
meer. De beschieting van de pag-stelling nam toe in hevigheid
en kracht. Voor korporaal Fibbe werd het duidehjk dat dé stelling het niet lang meer zou houden. Het geschut werd onklaar
gemaakt. "Toen gaf ik order tot de terugtocht. Dat moet onge-
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veer 8.45 uur geweest zíjn. Precies op tijd: een minuut lateríut
de hele stelling vernield. De eerste z0o m van de terugtocht
hebben we kruipend afgelegd, eerst door de loopgra;f, daarna
achter een doornh aag. Voortdurend werden we-beschoten.
We kwamen bij de auto-trekker van het pag-geschut, die verdekt
in de weilanden stond opgesteld. Daarnà ,íliwe via de binnenïeg van Vortum naar Sambeek gereden. Op de torenklok van
vortum heb ik de tijd gecontroleerd: het *às toen 9.10 uur.
Even daarna meldde ik mr.] bij kapitein Aarrs in sambeek,,,

be

Btj het jubibum aan burgemeester Steuens konden de Sambekenaren kennismaken mel een nlyw wapen: het pantserafweergeschut, dat achter de autotrekker nog net zichtbaar is,

besluit korporaal Fibbe.
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Door het vele stof was het uitzicht volkomen belemmerd. Na
loq enkele schoten was ons geschut reeds beschadigd, terwijl
f9 ingalg van onze stelling zo groot was dat de granaten er

Naar Boxmeer

s

binnenhagelden. Ik ben uit de geschutsstelling
à.ktommen om
de positie van de Duitsers op te nemen ) maarït io, niets
ontdekken, ook niet met de verrekijker. Waarschijnlijk was het
Duitse geschut achter het dorp Affèrden opgesretà. uaar wij
werden zelf zd goed waargenomen, dat iedei hoofd dat maar
even boven de grond uitkwàffi, onder vuur werd genomen.,,
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Soldaat van Dodew aard zag ze op de commando-post binnenkomen. "Het moet ongeveer 9.1í uur gewees t zijntoen onze
pag-trekker mèt bemanning, maar zönder ger.Èut kwam
aanscheuren. Kapitein Aarts moest op dat moment een besluit
nemen wat
T.t deze groep aan te vangen. Hij gaf korporaal
Fibbe de opdrachr om zich bij de .o-pagnieià Boxmeer te

Het pantserafweergeschut,

©

een geducht wapen
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Een van de nieuwste wapens van het Nederlandse leger in 1 g4O
was het pantserafi,veergeschut (pug). Daarmee kondeí tanks
met succes beschoten worden. Het nieuwe was dat kanon,
munitie en bedieningspersoneel door een auto-trekker werden
verplaatst.

"De bedienings-manschappen moesten geblinddoekt de onderdelen van het sluitstuk (waarin de granuten geplaatst werden) in
en uit elkaar kunnen halen", herinnert soldaaf uan Dodew aard,
zich. "Iedereen was er erg zuinig op. 's Avonds ging het weer in
een doos met watten en dan de deksel erop. EeÀ controlerend
opperofficier ("met zon op zijn borst", dat aangaf dat hij van de
Een stelling aan een pantserafweergeschut, Het schietgat uas erg groot,
frogere -k{jgt.f,ool aÍkomstig was) kreeg bijna é.n beroàrte toen
aoor de bemanning dus erg geuaarlijk.
hij ontdekte dat de "schoppen", *uu.mee Íret stuk in de bodem
werd vastgezet, een roestplekje vertoonde! Naast het honderd
"de stukken"
de Maas een min of meer vaste opstelling
l.unry
maal in- en uitnemen van het kanon, is er - naar ik meen kregen, werd_'lonl" stuk geplaatst in een in de grond uitge- "
slechts eenmaal door het personeel met scherp geschoten op
graven
_opstelling bij het pontveer. Het bataljon dat gele§erd
een oefenbaan. Toen de toestan d zo spannenà *e.d dat ^
was in Boxmeer had twee van dergelijke pa§,s.,,

L4

melden. Mogelijk zou de bemanning daar ingezet kunnen
worden, want in Boxmeer waren twee pag's aanwezig. Het was
een verschrikkelijk gezicht deze zo goed op elkaar ingestelde
groep felle kerels met zo'n venijnig wapen uitgeschakeld te
zien."

Beschoten
"Maar de narigheid zou voor hen nog erger worden. Op Het
Zandin Boxmeer aangekomen werden ze plotseling onder vuur
genomen ! Wat bleek: de Duitsers waren daar al eerder over de
Muur en die aanstormende trekker was volop doelwit. De hele
bemanning vloog eruit en probeerde dekking te zoeken.
Maar koqporaal Fibbe bleef even met ziin beenkap haken en
dat momènt werd hem noodlottig, want hij werd zwaargewond.
Hierop heeft hij zich met zijn groep overgegeven. Het was toen
ongeuèer 10.15 uur," aldus soldaat van Dodewaard.
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patrouille Duitsers, waaraan

oaergeaen.

ze

H

kant meer op konden. Nog maar nauwelijks-was de boot voorbij
gevaren, of àaar knetterdàpeens een grote.hoeveelheid mitrailieurkogels door het voorste schietg at_naar binnen. Toevallig
werd n"i.rnr.rd geraakt. Samen met Beckers lukte het mij om
dat dikke stalen luik dicht te trekken. We hadden nog maar net
dat luik dicht of de eerste granaat ontplofte er tegen. Ik vertrouwde dat luik niet alte-zeer. Daarom zette ik de achterdeur
van de kazemat, die ongeveer op gelijke hoogte lag, open.
Dit heeft ons vermoede[i;t< alle drie het leven gered! Want een
tweede granaat sloeg al een groot gat uit het luik. Even later
vloog .à derde granaat dwars door de kazemat heen en
ontpÏofte in de klimkoker. Wonderlijk genoeg werd niemand
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hen sprak, werden ze zeet.behulp ?u?y.-!rjna de
gehele gïo.p is daarna naar Duitsland gevoerd..Ikzelf werd in
Ëet ziekenhuis van Boxmeer opgenomen, waar ik met de
andere gewonden twee weken làng met roerend e zorg.verpleegd
ben. Oí 15 mei volgde de amputatie van mrjn rechterbeen."
teg"en

kazemat, dat blijkbaar daar wilde blijven liggen. Ik weer naar
;S.hippér," .i.p ik, "kunt u een stuk verder varen?
buiten.
U ligt precies in fret schootsveld van mrjn mitrailleur!" Het schip
uo.inèt sluiskanaal in. Daar lagen nog meer schepen, die geen

s

"Die Duitsers meenden werkelijk dat we Engelsen waren", vult
korporaal Fibbe nog aan. "Het eerste dat mrj bij de arrestatie
*.od toegebeten wa-s: "Verdamter Englànder!" maar toen ik
Duits

De kaZemat waain sergeant Weuers tegen de Duitse oaermacht aocht.
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zich moesten

een

be
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In Boxmeer stuitte de pag-bemanning 0p
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geraakt. "

De kogels floten en ketsteÍI.
"Rond 8 uur werd het gewoonweg een hel! Om de 3 à 4
seconden ontploften granaten tegen en direct naast de kazemal

Uitzicht aanuit

Op een g.g.uen ogenblik ontplofte er een granaat vlak voor
onr. miirailleur in het zand. Wouters, die toen achter de
mitrailleur stond, wankelde en greep naar zijnhoofd. Gelukkig!
Geen letsel, alleen wat zand in zijn ogen. Beckers nam meteen
de mitrailleur over. WU vuurden trommel na trommel lee$,
omdat de tegenstander onder het helse bombardement natuurlijk voor*uurtr probeerde te trekken! Doel na doel verscheen en
vËrdween. Allei gebeurde in een razend tempo. En telkens

een kazemat op de Maas.

De hel breekt los!
Sergeant Wevers en zijnmannen Wouters en Beckers bevonden
zicÈ in een kazemat híverwege stuw en pontveer. "om half vijf
ging ik in mrjn kazemat. Er verscheen een schip voor onze

maar weer spattèn de granaten met hels lawaai uiteen.
Daartussen flot.n en kétsten de mitrailleurkogels. Omdat de
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luchtpomp niet werkte, moesten we af en toe onze gasmaskers

buiten gebracht en hij liet me warme thee drinken. Een Duitse
dokter heeft nog noodverbanden blj me aangelegd. Verder weet
ik niets meer. Aannemer Nissen uit Sambeek heeft me
's avonds in opdracht van een Duits ofÍicier met een autobus
opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben een oog
kwijtgeraakt. Mrjn mannen," besluit sergeant Wevers, "hebben
gevochten als leeuwen. De strijd aan de Maas, zoals ik die
beschreven heb was in werkelijkheid onnoemelijk veel harder
en vreselijker."
Opmerkelijk in dit verslag is, dat de Duitsers dachten dat ze
met Engelsen te maken hadden. Hoe kwam dat?
Om de inval in Nederland te rechtvaardisen, had de nazipropaganda de Duitse soldaat wijsgemaakt dat ons land samen
met Engeland en Frankrijk een aanval op Duitsland voorbereidde. Er zouden zelfs al Engelse soldaten in ons land zijn
aangekomen! Aan Nederlandse krijgsgevangenen werd daarom
vaak gevraagd waar de Engelsen gebleven waren. De Duitsers
dachten immers dat die in onze stellingen waren.

opzetten wegens de soms verstikkende kruitdampen.
Toch maakte onze tegenstander weinig of geen vorderingen.
WU hielden hen op ongeveer 400 m. Todat op zeker moment
een voltreffer onze mitrailleur kraakte. Op datzelfde ogenblik
vlogen mrjn helm, geweer en bril weg. Ik voelde overal een doffe
prjn! Toen ik weer goed bij mijn positieven kwam, lag ik in een
heerlijk bed in de z.g. bomvrije schuilkelder van het r.k.-ziekenhuis te Boxmeer, eff........ het was dagen later!"

"Komm'raus, verdammter Englànderlr,
Wat in die tussentijd gebeurd is, kan sergeant Wevers zich maar
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va?g herinneren. Aangevuld met verklaringen van andere
soldaten, komt hrj tot de volgende reconstructie.
"Omdat de kazemat inwendig brandde en het ontploffingsgevaar van de patronen en granaten groot was, he6ben dé
soldaten Wouters en Beckers mij uit de kazemat getrokken en
over de Maasdijk gesleept. Tenslotte zijnwe terecht gekomen in
de schuilplaats van sectiecommandant Rauch, die ge"legen was

Met rubberboten de Maas over

uul het pad evenwijdig
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aan de Maasstraat. Hoe lan ikïaar
gelegen heb, weet ik niet, maar het moeten ongeve er 2 uren
geweestzijn. op een gegeven moment hoordelt iemand
roepen: "Nicht schiessen, nicht schiessen! wir haben verwundeten hier, die nichts sehen können!" Toen hoorde ik een trjdlang niets meer, totdat op zeker moment blijkbaar tegen mij
r
g€roepen werd: "Komm 'raus, verdammter Englàndàr!,

Sa

De Nederlandse stellingen lagen nu al 4 uur onder vuur.
De ene kazemat na de andere werd het zwijgen opgelegd.
Na afloop van de geveghtgn_was nog maar éé"uunï. ,i.g.n
kazematten onbeschadigd. De meesi. waren in ruïner r.ràrderd.
om 8.30 uur zetten de Duitsers hun aanvallen met rubberbootjes in ten zuiden van het pontveer. Dezekonden met de
l9g overgebleven mitrailleurs afgeslagen worden.
Nieuwe aanvallen volgden. "Tegin frilf 10 gelukte het meerdere
Duitsers over de rivier te varen. Waarschijnlijk hebb en ze zich
verzameld in een dode hoek aan de Vortu-i. kant. Even later
deden ze met ongeveer 15 man een stormaanval op de verdedigers brj het pontveer. ze werden krijgsgeuurgèn gemaakt,,,
herinnert kapitein Aarts zich.

m

Ik antwoordde: "Ich bin Hollander!" Dan: "scËneil heraus
kommen!", waarop ik toen iets gezegd heb als: ,,Das geht nicht,
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denn mtissen sie mir helfen, ich kann nichts sehen,,. ómdat de
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Duitser rnzag dat hij met een volkomen hulp elozete doen had
ygrq hij vriendelijk en antwoordde: "Kame.ad, *;JIch komme und werde ihnen helfen. Sie brauchen keine Angst
zu haben. Es geschieht Ihnen nichts." Ik werd door hem nuí
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Toen de eerste oaergangspogingen met rubberbootjes oaer de Maas gelukt
u)aren' konden de Duitsers met pontonboten grote aantallen militairen
ouerzetten.
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In Duitse handen
"We zijn gevangen genomen door de Duitsers die een omtrekkende beweging maakten. Een stond er klaar om een handgranaat naar ons te gooien," vertelt korporaal Schoenmeyer.
"De soldaat die met de kolf van ziin geweer de toegangsdeur
openhield, zag dit en gaf een schreeuw. Hierop volgde overgave.
Een Duitse officier rukte mrjn pistoolkoord en nestel
(onderscheidingsteken op de schouder) af. Hij bedreigde mij
tegelijkertljd met zíjn pistool. Hij meende dat ik ofÍicier was.
Toen liet hij mij een boekje zien met Nederlandse onderscheidingstekenen. Ik wees de rang van korporaal aan. Ze wilden ons
doodschieten, omdat een hospitaalsoldaat van hen zo was
getroffen dat ze dachten dat we dumdum-kogels gebruikten."
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"Tegen 10.00 uur verschenen twee vrachtauto's van de Duitsers
op de veerstoep blj Afferden," veÍvolgt kapitein Aarts zrjn
bèschrijving van de overgangspogingen . "Ze reden achterwaarts
de oprii af.Ïit dezevrachtwagens kwamen twee boten, elk met
een Ëuitenboordmotor. Deze werden aan elkaar gekoppeld en
er werd een dek tussen geplaatst. Als eerste voer een groep wielrijders van circa 20 man over. Dezeverdween in de richting van
Vortum. Daarn a zilngrote aantallen over gezet."

staande zon." Een half uur later blijkt de verbinding (de telefoondraad liep door het schietgat) verbroken. Ik k.,jg geen
berichten meer door..."

Ordonnans gaat erop uit.
"Om 8.00 uur stuur ik motor-ordonnans Lenssen weg voor
inlichting over de situatie bij het pontveer. Na enige trjd koml
hij terug. "Ik ben van dichtbij onder vuur genomer," vertelt hij
mij. "Ze schoten de plaat van mrjn helm af. De motor is
geiroffen in het spatbord. Ik ben toen onder een h.g gekropen.
Luitenant Coopmans, de commandant van de sectie bij het
pontveer, heb ik bU de kazemat gesproken. Daarna ben ik weer
ieruggekropen naar de heg. Ik heb een meter of 20 moeten
kruifén. Tàen heb ik de motor een eind achter me aangesleept
en ben weer terug naar Sambeek gereden. Zowel op de heenals terugweg was ik steeds onder vuur," vemelt Lenssen.
Het is Àe auiaenSk: alle kazematten worden zwaar beschoten
en een deel vuurt al niet meer.
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Telefoon uit Vortum en Boxmeer
"Om 9.00 uur belt luitenant Coopmans op. Hlj is in het postkantoor te Vortum. "Ik heb hier een rwaargewonde soldaat uit
kazemat54," zegthrj. 'Kan er een auto gestuurd worden om
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Dan komt korporaal Fibbe met ziin pag-personeel binnenstuiven. Hij dóet uitvoerig verslag van de toesfand rond het
pontveer. Ii hoor dat het pag is uitgeschakeld en dat het 8-staal
ni.t geschoten heeft. Ik stuur de pag-bemanning naar Boxmeer
om Ë assisteren bij de geschutten daar. Later hoor ik, dat ze
met de trekker met een vaartvan 70 km op de veerweg recht op
een Duitse mitrailleur reden."

hem op te halen?" Coopmans vertelt ook n-og d.at drie bemanningslËden van dezelfdèkurr^at gesneuveld zljn: "De stelling is

s

nieilang meer te houden, commandant. van *ij_n sector vuurt
nog *uï, éénkazemat.' Ik stuur een auto naar Vortum om de

H

gewonde soldaat oP te halen.

cafí

Stiphout.

Op de commandopost in Sambeek

Boxmeer op een uitgeput paard bij de commandopost.
"De Duitseis zijn al inBoxmeer!" roept hij. "Tussen Boxmeer
en Sambeek ben ik hevig beschoten ! "

Tegen 9.45 uur k.ijg ik weer telefoon vanuit het postkantoor van
Voitum. Ditmaal is het luitenant Rauch van de 1e sectie, die

©

©

De toestand op de commandopost van kapitein Aarts was erg
verward: berióhten kwamen zeer slecht binnen en waren niet
duidelijk. De laatste opdracht die kapitein Aarts aan zrjn
mannen gegeven had, was het opblazen van pont en stuwtrappen. Dat was gelukt, wist hij.
'Ei i.o*t een bericht binnen. "De grenzen bij Zevenaar en
Gennep zljn overschreden. De grenswacht blj Hommersum is
gevangen genomen!' Ik trek nu mijl conclusies," sghljft \uqiiein eï.ts.""Van mrjn grenspost in Siebengewald zal ikwel niets
meer horen. Om trilf 6 u.rn.em ik tot mijn ontzetting dat de
spoorbrug bij Gennep niet gesprong.n is en dat een pantserdivisie r.àdr ïoorbij Haps iÀ wèstelijke richting gepasse€rd.is..
Een half uur later valt ei artillerievuur in het dorp Sambeek in
de omgeving van de kerk en in de buurt van de korenmolen'
Een stal woiat in brand geschoten. Vanuit de commandopost
kan ik wel horen dat de beschieting van de kazematten heviger
wordt, maar waar het zwaartepunt [gt, kan ik nog niet vaststellen.
Dan gaat de telefoon. Ik krijg-k-?zemat 55 U het pontveer aan
de liji: "De derde (meest ,uiaen3ke) sectie ligt zwaar onder vuur.
Vrlaíd kan niet worden waargenomen door scherpe, laag-
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De commando-post aan het Sambeekse grensbataljon was g€aestigd in

Om 9.10 uur krUg ik uit Boxmeer telefonisch bericht dat de
Duitsers daar de [{aas over zijn.Wat later komt een soldaat uit

De gesneuaelde militairen werden aanuankelyk bij hun kazemat begrauen,
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Krrjgsgevangenen in Sambeek

het gebied tussen stuw en pontveer moet verdedigen. "Ik ben
hier met 12 man In de stelling was het niet meer uit te houden.
Al mijn kazematten zijn buiten gevecht gesteld. Ik heb meerdere ernstige gewonden. Wat moet ik doen ?" vraagt hlj.
Ik zeg hem dat hij nog even in Vortum moet wachten. Ik wil
proberen of ik van majoor Alma in St. Anthonis instructies kan
krijgen, maar helaas dat lukt niet. Later hoor ik, dat de Duitsers
om ongeveer 10 uur Vortum binnenkwamen, vanaf het pontveer. Ze vroegen aan kinderen waar de soldaten waren, àaarnu
gingen ze recht naar het postkantoor en plaatsten een mitrailleur op straat. Een soldaat ging achterom binnen en nam allen

Om tien voor elf kwamen dus de eerste Duitsers in Sambeek
aan. Voor zich uit dreven ze de soldaten die ze krijgsgevangen
hadden gemaakt in VoÍtum. Even later kwamen ook Duitse
militairen vanuit de Maasstraathet dorp binnen. Vanuit hun
oversteekplaats blj Boxmeer waren ze door de Maasweien naar
Sambeek getrokken. Zehadden een aantal Nederlandse
soldaten blj hun kazematten gevangen genomen door ze in de
rug aan te vallen.

gevangen.

De krijgsgevangenen werden bijeengebracht op het door
hekken omgeven pleintje voor het patronaatsgebouw
(nu: De Gouden Leeuw).
P. l3-jarige Theo van de Broek stond daar te kijken. "Bij de
kerk aan de zijde van de Grotestraat was het erg druk. Ei stond
een formatie Duitse soldaten onder de beukebomen. Een stond
er te schreeuw.l.
P,j het hek van het patronaatsgebouw zag ik
Nederlandse
soldaten op een wat vreemde wijzé
:.n.groepje
bezig mel hun wapens . ze sloegen die namelijk allemaal stuk
op het hek. Achter het hek lag een hele berg
§ebroken geweren.
lk zag Duitse soldaten, die vermoedelijk toeziiht moesten
houden, lachend naar het werk van dié Xederlandse militairen
kijken. voor hen waren die Hollandse geweren natuurlijk
museumstukken. Zelf droeg en ze van die kleine gew.erqes.
Die van ons waren - of leken - meters lang.,,

Het vuur van de Duitsers schuift steeds meer naar het noorden
op. Tweemaal komt er een ordonnans van de sectie van luitenant Weyermans bij me. "Wat zijn de instructies, kapitein?,,

vragen ze.

©

De commandopost wordt verlaten

©

"De stemming op de commandopost wordt steeds neÍveu zer.
k.tjg geen enkel bericht meer binnen van mrjn meerderen.
I[
wat moet er toch gedaan worden? van burgerí hoor ik, dat de
Duitsers al richting Sambeek komen. Het sÀieten aan de Maas
wordt duidelijk minder.

Sa

om kwart voor elf hebben we de commandopost verlaten, met
het doel ons terug te trekken op de peel-Raamstelling.,,

m

Inwoners van Sambeek kwamen van alle kanten aanlopen met
brood en drinken voor de militairen. Ze hadden .. g..ï flauw
benul van wat er met die Hollandse jongens zou gaan

be

VUf minuten later verschijnen de eerste Duitsers vanuit Vortum
in Sambeek....
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De krijgsgeaangen gemaakte militairen werden in Duitsknd snel anhoord.
Dit
D.uitse rapport, opgemaakr g.! l0 mei om 16.45 (Ned. ttjd :i5.05 uur) spreekt
bij punt 3 oaer de samenstelling uan het 15e grensbatatjón. Bij punt'4

uermeld: "Di€ bisherigen Vernehmungen ergaben, dass
der Grenp eingesetzt waren".

word,t

r8

sie

schon langere

leit

an

W.ggevoerd
Inmiddels waren de Duitsers erachter gekomen dat in Sambeek
eneJos Laarakkers een busonderneming dreef. "Op vrijdag
10 mei om 15.30 uur kwam een Duitse militair aan mrjn woning.
Die persoon zei tegen mlj, dat ik met twee autobussen een
aantal Hollandse militairen (k.,jgsgevangenen) naar Goch
moest brengen. Ik heb twee chauffeurs opdracht gegeven ieder
met een bus de militairen te vervoeren. In de nacht van 10 op
1 1 mei 1940 omstreeks half drie kwamen de chauffeurs aan
mrjn woning en vertelden dat ze de autobussen aa\de overliid.
uan de Maai hadden moeten laten, omdat van de Duitse mili-

Jot Laarakkers.

©

tairen 's nachts het pontje niet mocht varen."
De volgende drg was het pontje uit de Maas verwijderd. Pas op
13 mei konden de bussen in Gennep worden opgehaald.
"Maar daar bleek, dat de motor van de bussen niet wilde lopen.
Er was ook gereedschap uit de bussen gestolen. Ik heb voor het
overbreng.n van de militairen met de autobussen geen geld
ontvangen, evenmin een bon of verklaring," aldus

©

Toon Wienen (t) en Henk Simissen by het toegangsluik aan de achterzijde uan
kaz,emat 57. Di,t type bunker heeft een ronde, gietstalen koepel en iin schoots-

Naar schatting zljn bij sambeek ongeveer 100 soldaten krijgsgevangen gemaakt. Zij behoorden totde grote.groep van
io.ooo Neàerlandse militairen die in Duitsland gevangen
hebben gezeten. Gelukkig waren de meeste van hen na twee
maanden weer thuis.

richting.

Sa

vanuit dekazematten op en rond de Stuw vuurden.Tegen

be

m

Bleek van angst en schrik

uur

Ook de schippers, die hun schepen bU d9 Stuw hadden liggen,
zochten een-goed heenkomen in Sambeek'
"Om 10 uurïur het Anthoniushuis aan het Vrijthof gevuld met
50 vluchtelingen, alle schippers die hun schepen op de Maas

s

ek

"Hedennacht werden de zusters Redemptoristinnen opgeschrikt door schieten en vreselijk geraas, dat van de kant van de
Maas kwam. Niemand wist wàt dit betekende," begint de
kroniekschrijfster van de zusters Redemptoristinnen haar relaas
over de eersie oorlogsdag. "steeds maar duurde het schieten
met kanonnen en mitrailleurvuur, zodat de deuren en vensters
van ons klooster schudden. De zusters waren bleek van angst en
schrik. Hier en daar hoorden we zware knallen. we begrepen
dat er iets ernstigs gebeurde, maar we konden ons vanweg. 9.
verplichte ochteàdstitte nergens rekenschlP van geve.n. Om I'lf
6 aÏwas pater Sebastianus hie. om de H. I4is op t9 _dragen.. P.
pater sprak ons van het altaar geheel ontd aan toe. .H'j t:{elde
àat de àorlog hedennacht was uitgebroken. Over de gehele linie
waren de Dótse troepen ons land binnengetrokken voor de
oorlog met Engeland. Onze soldaten, die de grenzen
bewaàkten, boóen hevige tegenstand en talrijke dappere
mannen gaven die dag hun leven voor het vaderland'

7

nam het schieten van de Duitsers in hevigheid toe.
"Zeschoten als gekken," vertelt Henk Simissen. "Het werd
levensgevaarlijk. we hebben nog even achter de regenput van
ons hu]is gelegen. Toen het vuren even minder *.tq, zijn *.e..
dwars doór dË Maasweien naar Sambeek gerend. op verschillende adressen hebben we daar de dag doorgebracht."

m

ee

H
©

W.g van de stuw

©

Onze burgemeester, die even hier was, vertelde ons dat de
Nederluràr. soldaten een Maasbrug in de nabijheid van Oeffelt
moesten laten springen, om aldus het oprukken van het Duitse
leger te verhindèrenl maar dat hun daarbij geen tijd overbleef.
Zóudie brug wel gesprongen zí;n,dan was het gevecht meer
verlegd .ruuionre kunt enlou ons klooster de lucht ingegaan
zijn.bmdut om 11 uur de Duitsers Sambeek binnenrukten,
wisten wij niet hoe het ons verder zov g-uan. Kostbaarheden
werden zó goed mogelijk verborgen. Alle zusters maakten een
pakje met lï.r.rrgoàa énr. klaar, ingeval wij moesten vluchten.
^ni;n"
heel de dag-trokken ontelbare Duitse auto's in snelle vaart
ons klooster voorbij."

(

Theo en Henk Simissen op een kazemat in de buurt aan de stuw. }mdat er aan
deze kazemat eaen z\aeel mitraildi! type.daygm "stekelaarken"
uler!
ouerdijuing
burtojen stelun. Niet iondrr

De bewoners van de Stuw zaten die morgen van de 10e mei in

die zyden schietopeningen u)aren, konden uit

een benarde positie. Vanaf de rijksweg NUmegen-Venlo werd
geschoten do-or de Duitsers, terwijl de Nederlandse militairen

grnoi*d. In

19

de meidagen

aan

'40 u)as er slechts éón

mitrailleur beschikbaar....

hadden moeten verlaten. Ook in het Catharinaklooster waren

luitenant als gids meegekregen te hebben, gingen we behoed-

een negental vluchtelingen. Ze hebben kofÍie gedronken en
's middags gegeten. Toen zijn de mannen erop uit gegaan en ze
kregen van de Duitse commandant verlof weer naar hun
schepen terug te keren," staat in de kroniek van de
Dominicanessen te lezen.

zaam langs prikkeldraadversperringen de kazematten en loopgraven af. Nu eens kruipende, dan weer lopende langs de
gehele linie van Boxmeer tot Vortum. Na ook de bewoners van
de Sluis de generale absolutie (:d. vergeving van al het
verkeerde dat een mens in zijn leven gedaan heeft) gegeven te
hebben, hen opwekkend tot moed en vertrouwen, keerde ik
haastig naar huis terug om de eerste H. Mis van 7 uur te lezen.
Natuurlijk waren er slechts weinig parochianen in de kerk."

Daarmee waren de problemen van de schippers echter niet
opgelost. Want varen op de Maas was het eerste half jaar niet
mogelijk: alle bruggen over de Maas (behalve die bij Gennep)
waren gesprongen en lagen in het water. Bovendien hadden de
Duitsers op verschillende plaatsen noodbruggen over de Maas
geslagen. Geen enkel schip kon daar passeren. "In een aantal
gevallen moest er Íinanciele steun verleend worden aanhier in
de Maas voor anker liggende schippers," laatburgemeester

Granaten bij de toren
"Tijdens de tweede H. Mis om 8 uur ontploften enkele
granaten, die gericht waren op de toren. Daar vertoefden
soldaten, die de toren als uitkijkpost gebruikten. Ik was in de
tuin en zag met weemoed in het hart de dingen die zouden
gaan gebeuren. Gelukkig echter verlieten de soldaten de toren
en waarschuwden de pater die de H. Mis opdroeg en de parochianen. Het yas juist na de consecratie. De patei nuttigàe snel
het brood en de wijn en verliet ijlings het altiar. Hij kwim mij
op de hoogte stellen van het gebeurde en samen haastten we
ons om de ciborie te gaan halen. Ik plaatste ze inde kelder van
de pastorie, notabene in de vliegenkàst.,,

Stevens weten. "Ik heb geprobeerd deze mensen zo goed
mogelijk te helpen."

©

PastoorJu. van Berkel
in de vuurlinie

©

Sa

Pastoor van Berkel werd de ochtend van de 10e mei om 5 uur
gewekt door de pastorie-bel. Legeraalmoezenier Linnebank
sJon_d op de stoep. Hij had grote haast: 'Mijnheer pastoor,
denkt u aan onze afspraak? Wilt u de soldaien brj àe Maas
geestelijke bijstand verlenen? Ik zeffkan het hie.br*ogelijk
doen. Ik moet zien weg te komen, anders raak ik vast in aé

In de kelder

m

"Inmiddels was de kelder als schuilplaats ingericht: een paar
stoelen, een tafel, enkele dekens, *àt eten, maar ook ..n puu,
kistjes siS11.n. 't Was echt romantisch als het niet zo droËvig
was. Gelukkig behoefden we er niet lang te blijven, want om
ongeveer 10 uur kwamen de eerste moffen, de zogenaamde

dreigend !"

pakte snel zijnfiets en ging over de Maasstraat

ek

De- pastoor

be

versperringen. Ginds achter St. Anthonis zitten nog drie
bataljons op een aalmoezenier te wachten. De toesland is zeer

s

richting Stuw.
"Ik wil wel bekennen," zo schrijft hu, "dat het allesbehalve een
pleziertocht was, omdat onderweg àt de kogels rond me heen
suisden. Maar de gedachte aanhet geestelijke heil van de
soldaten gaf me de moed om de vuurlinie te trotseren. Na een

stoottrogpen, in onze parochie aan, voorzichtig langs de huizen
sluipend en hier en daar binnengaand. Het *àr ..i ijzig
gezicht die kerels te zienT.t hun gecamoufleerde heimén op,
in de ene hand een karabijn, in dàndere hand een revolver.'
Het bleef Goddank alleen nog maar bij de schrik! In korte tijd
was heel Sambeek vol van moffen en dàt duurde tot de uronà,
al maar komen en gaan."

ee

H

Nederland capituleert

m

©

"De Peel-Raam-stelling was al gauw genomen, omdat onze
troepen de linie hadden verlaten. Heiwaren droeve Pinksterdagen, die van 1940. De kanonnen bulderden. Rotterdam
werd
hevig gebombardeerd, bijna twee-derde van de stad werd
meedogenloos met de grónd gelijk gemaakt. Men schatte het
aantal doden op ongeveer 30.000. Ook aande Grebbelinie werd
hevig Sgvochten. Maar toen men Rotterd am zoteisterde, werd
op de derde Pinksterdag gecapituleerd om te voorkomen dat
nog meer steden hetzelfde lot als Rotterdam zouden onderg aan.
Intussen bleek het noodzakelijk dat hare Majesteit koningii
Wilhelmina, prinses Juliana el prins Bernhrrd *.t de re"gering
* *ijL moesten nemen naar Engeland. Ook de Nederlandse
vloot moest daar naar toe. Intussén werd door de Duitse
pez.ettll
§9ytt Illugt tot _Rljkscommissaris benoemd. Hij hield
in de Ridderzaal in Den Haag een schone toespraak met íele
of geen gehàuden zijn.
lgloften, waaÍvan er helaas
wu wachten nu de dingen afryéi"ig
die iuilà geb"euren.,,

©

Duitsers in het Catharinaklooster

20

"op_15 mei 's-morgens om half vijf werd er gebeld. Er stonden
drie Duitse soldaten voor de deu i. Zrmoesten voor 40 man
koÍfie hebben," noteert de kroniekschrijfster van het Catharinaklooster. "Er was een kok bij, die in onze keuken het zaase

moet ziln zo zuinig mogelijk om te gaan met de
aanwezige voorraden. Houd er rekening mee dat er weinig of

"De

zelf wel opknapte. Toen die koÍfie gereed was, werd het in een
grote bus naar buiten gebracht en daar rondgedeeld. Om elf
uur moesten die mannen middageten hebben. De aardappelen
kochten ze van ons, al het andere hadden ze in een 'Rode
Kruis'-auto bij zich. Ze betaalden met papieren geld en munt'
Toen om l1 uur de maaltijd gereed was, gingen de soldaten
allen in het gras en op de stoep zitten en kreeg elk zijn portie.
Pas toen kon zuster Elvira, onze kokkin, beginnen te koken voor
onze eigen zusters. De kok en zijn helpers wanenzeer geschikte
mensen en de soldaten gedroegen zich netjes en beleefd. Maar
de gehele dag liepen de soldaten wel in en uit van de tuin, door
de voordeur (die open moest blijven), naar de keuken en naar
de eerste spreekkamer waar de commandant zich gevgsqqd
had. 's Avónds om 7 uur moesten ze weer warrn eten hebben,
bestaande uit aardappelen, gebakken spek en gebakken eieren'
Dit alles kochten re ràn ons' De commandant en degene die de
telefoon bediende, moesten bij ons slapen; de eerste op de

geen aanvoer van nieuwe grondstoffen zal zijn Daarom moeten
kippen van 2 jaar en ouder onmiddellijk worden geslachtl
Dèèen-jarige kippen moeten worden geslacht in augustui, als de
jonge aande leg zijn. Ook koeien en varkens moeten afgeslacht
*orrden. Kijk nàar middelen om het vlees te conseÍveren. Er zal
eenheidsbrood (gemengd rogge en tarwe) gebakken moeten
worden."

Niet hamsteren
"Hamsteren moet worden tegengegaan." De burgemeesters
hadden echter veel vertrouwen in de winkeliers:
"Veel moet worden overgelaten aanhet handig en verstandig
beleid van de winkeliers. Zij moeten hun best doen voldoende
voor de eigen bevolking te reserveren. Het is goed als zij er zich
op beroepen, dat er ook voor andere klanten wat over moet
bïiiven ., dut ze daarom met kleine hoeveelheden verkopen'"

©

logeerkamer van de Pater, en de laatste in een klein kamertje
nàst de telefoon. In de loop van de avond werden we verblijd,
toen we opeens bemerktenàat het elektrisch licht weer brandde: de lampjes en kaarsjes konden worden opgeborgen-en.de
Iift weer getruikt. De wàtertoevoer was weer normaal' In die
nacht vaí de 16e mei werd er's morgens om half 4 gebeld'
De kok verteld e dat ze gingen vertrekken, maar dat de man-

©

Duitse trjd
Door de bezetting had men ook te maken gekregèn met de
Duitse trjd. Dat was moeilijk rekenen.
"De kloË moet 1.40 uur voóruit gezetworden. We geven de
bevolking het advies 1 uur later dan de klok aanwijst met
werken té beginnen, dus in werkelijkheid 40 minuten eerder."

m

Sa

schappen eerst nog koÍfie moesten hebben. Toen ze die
gehiikt hadden, f*am et beweging in de zaaken was het een
irukte en schreeuwen en bevelen van belang. Al de Rode Kruis
- auto's die in onze voortuin en langs de heg waren opgesteld,
kwamen in beweging en telkens klonk het bevel van de
commandant: 'Antreten!' en dan ging er weer een weg'
Omstreeks zes uur waren de soldatèn vertrokken en was het

Aandacht voor gesneuvelden

be

weer rustig in het klooster.'

opzet

19'{().

besorËkine. Ook burgemeester Stevens was daarbij'

*o.ï.t

'Er

moeten

van de burgemeesters niet
terecht gekomen zijn. Want enkele uren later sprak generaal
Winkelman, de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten op de radio.
,,We
hebbén de wapens moeten neerleg8etr, omdat het niet
anders kon. Allen waren vastbesloten het vaderland te verdeàig.n tot het uiterste. Welnu, ik, die als gpperbevelhebber alle
berichten ontving, wist met volstrekte zekàif,.ia dat dit uiterste
vandaag was beréikt. We hebben de strijd gestaakt."

Veel

©

©

Landden er Duitsers in Sambeek?

de burgers.

'De scfrolen mogen niet ineens leeglopen, maar de kinderen
moeten in groepies naar huis worden gestuurd en wel om
f.urt naïr dàïen.hillende richtingèn' Hetzelfde geldt ook
"
verkeerop straat
's zondags bij de kerkdiensten' Alle onnodig

,,De

ochtend van de 10e mei werd ik om 5 uur wakker van een
vreemd geluid. Het was een zachtgebrom, ik kon het niet thuis
brengenl n had mrjn kamer op dg eerste verdieping van het
Catharinaklooster, juist op de hoek van de Torenstraat. Ik stond
op en maakte de ramen uàn *rjl kamer oP9-n. Vanuit mrjn
kàmer kon ik in de richting van Boxmeer kijken. Het was een
stralende ochtend. Op..nJ zagikeen soldaat uit een vliegtuig
naar beneden komen. Hi; lanàde achter de heg van timmerbeJ.1r sjef stiphout. Ik klom op de vensterbank om alles goed te
kuínen zien. Nog meer soldaten sProngen.P:.ttftgtuigen
zag
waarui t zekwamén, maakten nauwelijks geluid. Even latet
verschillende
ik de soldaten voorbij komen op Íietsen. Ze giySen
kanten uit. Ik dacht: "Zehebbèn het toch gedaan - die Duitsers
- een vreedzaam land binnenvallen! En het dorp ligt toch zo
jaar
mooi en stil te slapen," aldus zuster Hendrina, die pas dit

dient veineden te wonden, terwijl na 11 uur's avonds zich
noodzaak op stiaat mag bevinden' Vooral de
"i.tt"tír"taer
.n plaatsen waar troepen langs treL:hen moeten, omdat
*agan
Ji.ïg j.iurtfijk zijn, worden vermèden' Het slenteren langs de
straatïi het gapen naar de troepen moet ook worden voor-

ko*.n. Het iï àrommen uittrekken

**..n

van fietsers naar plaatsen

meent zijn nieuwsgierigheid te kunnen bewedigen' is

uit den boze!'

Kippen slachten
Grote zorgen hadden de burgemeesters over de voedselvoorziening.

zal er van de maatregelen

m

aangelegd,' vonden de burgervaders'
een schuilplaats aanwezig zijn'
moet
'en bii ieàére woning
gehuchten gereed moeten staan'
alle
e'jraalialin
Brand'blusmat
wacht worden ingesteld''
een
dorp
ieder
in
moet
Nachts
's
De burgemeesters bevonden zich in een moeilijke situatie'
Hun semeenten wanen bezet door de Duitse troepen, terwijl in
moesten
de reJt van Nederland nog volop gevochten werd' Wat
van
veiligheid
de
naar
uit
aand'-acht
ze doen? Hun eerste
[ing

t.t'rittoop"gtuu.n

zorgen dat plaats, datuffi, enz. bekend blijven."

ee

In het gemeentehuis van Venray waren tien burgemeesters van
MaasgËmeenten bij elkaar gekomen voor een gezamenlijke

H

Het was 14 mei

s

ek

t'flet gapen naar de Duitse troePen
moet worden voorkomen !"

De burgemeesters moesten eÍvoor zorg€n dat de Nederlandse
gesneuielden in hun ergen do{p of stad begraven werden.
iHun eigendommen diénen naar ouders of naaste familieleden
wel
te wordà gestuurd. Langs de Ndaas zullen hier en daar nog
identiteits.,
lijken uunr[oelen. De peisoonlijke eigendommel
piautje afnËmen, aanték.n.n, bewaren en de Duitse bezetting
wel
ervan in kennis stellen. Lijken deugdelijk begraven, maar

2t

met haar verklaring naar buiten kwam.
Zijn er Duitsers achter de Maaslinie geland? Ook kapitein Aarts
had in 1941 er al van gehoord. Een ooggetuige had tegen hem
g_ezegd: "In de morgen van de 10e mei van l940liep ik langs de
Hooge weg van Boxmeer naar Sambeek. In het veld zagikwel
20 vliegtuigen. Deze cirkelden rond . Ze vlogen rakelings over
mij heen. Ik zag dat twee luikjes onder het vliegtuig opengingen
en dat een Duitse soldaat eruit sprong. Op handen en voeten
kwam hij neer. Uit de verschillende vliegtuigen zagiker zeker
y.l 6 uitspringen, bijna allemaal op hetzelfde puni. Dat was ter
hoogte van de boomgaard van Rosalia's Rust (: Catharinaklooster). In de boomgaard hebben ze zichverzameld."
Kapitein Aarts voegt hier nog aan toe: "Ik vernàffi, dat hetzelfde
ook tussen Beugen en Boxmeer gebeurd is. Welke taak deze
manschappen gehad hebben, is me niet bekend. Ook niet waar

ze gebleven

zijil'

Oorlogsschade

©

©

"Fi.rpij.treft u een tekening aan met kostenbegroting voor een
viertal nieuwe-bruggen ter vervanging van de b"rugge;, die door
het Nederlandse leger op 10 mei íg+ó zijnvernielàI
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Donderdag 27 juni 1940, zes uur 's avonds. In de raad zaalvan
het gemeentehuis waren de zeven leden van de gemeenteraad
van Sambeek bijeengekomen voor hun eerste vergadering in de
bezettingstijd. De stemming was bedrukt. BurgeÀeester
Stevens stond op en nam het woord.
"Sinds vorige vergade.ing is er zeer veel gebeurd, wat wel
niemand had verwacht. Ook ons land is in de oorlog betrokken
geraakt. Gelukkig is ons dorp van grote rampen tot óp heden
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totaal bedrag beliep echter nog geen 1.300 gulden. Een aantal
boeren trof in de middag van de 10e mei dood of gewond vee in
de Maasweien aan.
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gemeente hadden gemeld dat ze door de oorlogshandelingen
schade aan gebouwen en inventaris hadden ondervonden. Het

Zful^-t
O4 *4

4t. -{-t6rt..-r.../

drr/^a&.

Eind mei was men op het gemeentehuis druk bezig de oorlogsschade in het dory op te nemen. Dertig inwoners van de
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De gemeente Sambeek heeft al noodbruggen gelegd, maar die
moeten zo spoedig mogelijk door nieuwe vervangen worden,"
schreef burgemeeite. Sieven s.
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Wat de oorlog
in deze
streek vernielde.
In §AltIBEEtr, zrjn drie militairen gein de kazematten onder Vor-

sneuveld,

turn Eenige andere soldaten zUn gervond. Van de stuwwerken in de Maas
heeft men de trappen laten springen
De 81-jarige J. de Leeuw is door een
granaatscherf getroffen en aan de g€-

volgen hiervan overleden.

©

fn de nabiiheid der woning van de
Gebr. Martens is een granaat ontploft.

Deze riehtte materieele schade aan en
venrondde de beide personen, gelukkig

©

echter niet levensgevaarlsk.
Nog heeft, als gevolg van den oorlog,
onze gemeente een doodelijk ongeluk te

kostte.

m

Sa

betreuren. De heer ff. Havens wilde
met de Pinksterdagen zjjn dochter gaan
halen Onder Venhorst is hfi op een msn
gefietst. Deze ontplofte, hetgeen aan
€en vader van negen kinderen het leven

be

Mej. M. Peme is verleden week door
een militaire auto aangereden. fn zotg-

meer veroerd.

ek

rrekkenden toestand werd zfi opg€no. van de laatste rf. Sacramenten
voorzieÍr en naar het Zekenhuis te Boxmen,

De enste dodeyhylenking in mei t94t bij de kazemat aan

s

kazemat ter aarde besteld , maar een paar dagen later naar hun
woonplaatsen overgebracht en begraven.,,

ee

H

gespaard gebleven. onze Sambeekse jongens zijn, op enkelen
na, behouden huiswaarts gekeerd. Vóor iouertÍrans'bekend is
din inwoner van de gemeàt., n.l.J. Cornelissen uit Stevensbeek bij de vervulling van de vaderlandse plicht gesneuveld.

de gesneuuelde

soldaten aan de Maas,

"De drie militairen maakten deel uit van de groep van bijna
r
2200 soldaten, die voor ons land gesneuveld ii.1n.'8i.1 d.
gevechten van 10 mei 1940 zijnvàn het Sambeekse [ataljon
12 militairen gewond geraakt.,'

op 8 mei

m

ryrd l,j q-naer de wapenen geroepen en reeds op
mei viel hij alq offer van zijnptictrt 6i3 t ei bombardement
van de nieuwe Alexanderk azerne te 's-dravenhage. Dankbaar
zullen.w,j ,ijl nagedachtenis blljven eren. Onze
fedachten
qr* dan ook uit naar de diepbèdroefde weduwJ.n rwee j.ugdige kinderen, die zo vroeg hun vader en echtgenoot heb6en "
moeten missen."
10
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Monumenten onthuld
Eind mei 1951trok een lange stoet door Sambeek, een stoet van
oud-strijders van 3-15 G.B. èn autoriteiten, maar ook veel inwo-

©

ners van Vortum en Sambeek hadden zicherbij aangesloten.
Met langzame pas werd naar het schutsboomteïein"van het

Naast soldaat Cornelissen was er een burgerslachtoffer in
Sambeek gevallen. De 84-jarigeJ. d. Leerlw werd getroÍfen
door een granaatscherf en ovààed later aande veivondingen.

gil$: tegenover de molen getrokken. De Nederlandse vlagv werd

klËulqk

gehesen.

Majoor coopmans kreeg het woord.

"De drie gesneuvelden van die kazemat uui de Maas hebben de
taak die hen opgedragen was tot het uiterste vervuld. Nada t ze
gewond waren geraakt door ingeslagen Duits vuur en elkaar
verbonden hadden-,-ri!zeweei doorgegaan totdat een vijandelijke granaat hen alle drie doodde.z{tibben hunjongeï.r.r,
gegeven voor het vaderland."
Daarna onthulde burgemeester Stevens een monument, met
daarop de namen varde gevallenen. Kransen werden gelegd,
twee minuten stilte in acht genomen. De indrukwekkeide "
plechtigheid werd besloten het het spelen van het Wilhelmus.

Een kruis bij kazemat 54
'Door de burgerij van vortum is onlangs een houten kruis
geplaatst bij kazemat 54._Op last van hàgerhand mocht hierbij
J
niet gesproken worden. Er waren meerdére soldaten van de
sectie Coopmans aanwezig," noteert kapitein Aarts in zijn

oorlogsherinneringen.'Luitenant Coopmans had met enkele
inwoners uit Vortum op 10 mei 1941 drreplechtigheid georganiseerd. De burge_rij bgqd de oud-militai.en nu ,Íioop van een
kerkdienst een koÍfietafel aan. Daarna vond de onthriling van
het kruis plaats bij de kazemat aan de Maas. Gesneuveld" zijn:
sergeant AJ. Flipse, soldaat H.Th. Hendriks en soldaat
GJ.M. Meyboom. De soldaten zijnaanvankelijk achter de
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Een volk dat zijndoden weet
te eren, zalniet uitsterven.

Bronnen
By het samenstellen aan dit boekje werd gebruik gemaakt uan
mateiaal, afkomstig aan:
Sectie Militaire Geschiedenis uan de Koninktilíe Landmachtstaf
's-Graaenhage.

te

strakarchiefdienst Land aan cuijk te Graue.
P aro c hie - archief S am b ee k
Kronie ken a an c at harinak
diuerse
aele

lo

o s

ter en Redemp tois tinnen.

schyÍtelike en mondeling: aukkringen aan ooggetuigen.

in boekuorm

uerschenen pubtikaties oaeí de TweeËWeïetdoorlog.

Het fotomateriaal werd aerkregen uan:

-

Sectie

Militaire

©

's-Grauenhage

Geschiedenis uan de Koninktijke Landmachtstaf te

Rij ksinstituut a00r 0 orlogsdocumentatie te Ams terd,am
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- foto-archief Sambeeks Heem
- Ío*. Verbunt - JVabbe, Sambeek
Henk Simissen, Boxmeer
Ger

Jans-Hendiks, Sambeek

Sa

Th. de Grood, Baexem
P. Kampq Elst
Th. Kropman,'s-Hertogenbosch
lVijmegen

}nze waardeing gaat uit naar de uelen, die met tips of anderszins
bijgedragen hebben aan de totstandkoming uan dit boekje.
Een b'ijzonder woord aan dank gaat uit naar de Rabobank Sambeek,
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- J. Warnawa,

Zonder wier financià'le bijdrage deze publikatie niet mogelijk zou

geweest.
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