
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding  

Frans Mingels 
 
Ik ben Frans Mingels, geboren en getogen in Cadier en Keer, de oudste van 10 
kinderen (4 zoons en 6 dochters) van Pierre Mingels en Lies Mingels–Bis-
scheroux. Op mijn vierde zijn we van de Limburgerstraat 128 verhuisd naar 
een kleine boerderij op Rijksweg 36 tegenover de afslag naar de Eckelrader-
weg. Pap en mam hebben samen met metselaar Sjang Boers de boerderij 
voor ons gezin gebouwd. Thuis hadden we een paard, zes melkkoeien, vier 
varkens, wat kippen en konijnen. Daarnaast nog negen akkers voor de teelt 
van veldvruchten, twee weilanden met veel hoogstamfruitbomen. Een groot 
weiland hadden wij gepacht van notaris Quadvlieg; deze had meer grond in 
Keer en Eckelrade in eigendom, die hij verpachtte. Boven de Fontéin (de Fon-
tein) in Keerebösj (het Keerebos) hadden wij een bosje voor geriefhout. Dit 
hout en het hout van zieke oude bomen verwerkten wij tot brandhout en om 
er takkenbossen van te maken voor de brood- en vlaaioven in het bakkes. Het 
was toen hard werken, alles was handwerk. 

Als oudste zoon van het gezin moest ik op mijn elfde iedere ochtend vroeg 
helpen met koeien melken in één van onze weilanden op het Eckelraderveld. 
De bedoeling was om zo ook het boerenvak te leren.  
 
Ons dorp Keer vlak vóór de oorlog  
Ons boerendorp Keer telde toen ongeveer achttienhonderd inwoners, waar 
iedereen elkaar kende, van groot tot klein.  

De straten waren van kiezel en klei met nog veel poelen langs de wegen. Al-
leen de Rijksweg was geasfalteerd. De straten hadden toen nog geen trottoirs 
en afvoergoten. 

Er waren niet veel bedrijven en er was nogal wat armoe; de meeste gezinnen 
hadden een klein boerenbedrijfje. Dat was behelpen met wat je had: een koe, 
een varken en wat kippen. De meeste mensen hadden nog geen paard; dat 
werd geleend bij de buren of familie. Vaak had men een groentetuin, een 
weide en wat land. Er werden zelfs nog hondenkarren gebruikt. 

De meeste bewoners probeerden hier en daar wat werk te krijgen, maar dat was moeilijk. Ook in Maastricht was 
weinig werk. Bovendien hadden velen geen vak geleerd. Ze waren gewoon boerenjongens die het boerenwerk van 
huis uit hadden geleerd.  

Als je geen werk had kon je bij de gemeente in een werkverschaffingsproject werken, zoals bijvoorbeeld in een ge-
meentelijke kiezelgroeve of op een andere plek waar wat werk kon worden verzet. Het loon (eerder een vergoeding) 
was één gulden per dag. Het was toen een hele slechte tijd. Er was weinig werk, geen geld en dus veel armoede.  

Als mijn vader ’s morgens vroeg terugkwam van het koeien melken, stond er al een groep mensen voor ons huis hem 
op te wachten in de hoop wat werk te krijgen. Meestal werkelozen en mannen met grote gezinnen die wat extra geld 
wilden verdienen. Vader was toen wethouder en moest proberen dorpsgenoten aan werk te helpen om ze aan een 
bescheiden inkomen te helpen.             
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De inval van het Duitse leger in ons dorp Keer  
Op vrijdag 10 mei 1940, een zonnige dag, werden we heel vroeg in 
de morgen allemaal opgeschrikt door het lawaai van heel veel vlieg-
tuigen in de lucht. De blauwe lucht was bedekt met wolkjes of 
schaapjes zoals wij die vroeger noemden; dat had ik nog nooit ge-
zien – heel vreemd. Die wolkjes waren afkomstig van laagvliegende 
vliegtuigen met een kruis erop. Ik was toen negen jaar en had geen 
besef van wat dat was. 

“Er komt oorlog,” zei mijn vader direct toen hij het zag. De meeste 
mensen stonden buiten langs de Rijksweg naar boven te kijken in 
afwachting van wat er zou gebeuren. 

Daar kwam opeens een Hollandse soldaat aan op de fiets (richting 
Margraten). Hij vroeg aan mijn vader of hij de Rijksweg wilde barri-
caderen met karren of wat hij verder nog voorhanden had. Hij zei 
er nog bij: “De Duitse tanks zijn maar van blik”. M’n vader riep hem 
toe: “Maak dat je wegkomt, ze schieten je dood”.  

De soldaat stapte moedig op zijn fiets en fietste verder richting ’t 
Indsje. Daar werd gehoor gegeven aan zijn verzoek en de Rijksweg 
werd versperd met karren, balken en zakken. Wat ze ook maar voor 
handen hadden werd dwars op de weg gelegd. Even later kwam de 
Hollandse soldaat weer terug op zijn fiets en riep ons toe: “Nu nog 
wat bomen laten springen”. Hij bedoelde daarmee de eikenbomen 
die langs de Rijksweg stonden en ja, hoor, even later volgden enkele 
oorverdovende knallen en daar gingen twee bomen om, die vervol-
gens met een flinke dreun op de weg terecht kwamen. Dit gebeurde 
waar destijds de families Jacobs en Schreurs woonden, bij de veld-
weg richting ’t Gruùselt (de Gruisveldweg).  

De bewoners aan de Rijksweg, evenals als onze familie, stonden nog 
steeds buiten in afwachting van wat er zou gebeuren. En opeens 
hoorde je in de verte een vreemd ratelend geluid, het geluid van 
rupsbanden. Even later konden we de eerste Duitse tanks zien ko-
men aanrollen. Daar kwamen ze, vanaf Margraten richting Maas-
tricht. Vele tanks achter elkaar op de Rijksweg, zo ver als je kon zien: 
een onwerkelijk beeld.  

De versperring op ’t Indsje stelde niet veel voor. Zo’n tank ging er gewoon overheen.  

Een Duitse soldaat riep in zijn moedertaal: “Rommel opruimen”. De boeren haalden vlug hun karren en overige spul-
len weg. En zo trokken de tanks ook bij ons voorbij met de Duitse vlag over de voorste tank gespannen. Aangekomen 
bij de opgeblazen bomen stopte de colonne. Soldaten sprongen van de tanks de greppel in en gingen langs de bomen 
voorwaarts. Een tank verliet de rij en reed via de Gruùselt-veldweg achterom door de achtertuin van het huis van 
Schreurs weer de Rijksweg op. Van de andere kant trok de tank de bomen met kabels weg zodat de weg weer vrij 
was voor de colonne. Twee toeschouwers, Roebroeks en Pieke Bemelmans, moesten van de Duitse soldaten de bo-
men opruimen, wat ze ook meteen deden. De soldaten sprongen weer op de tanks en gingen verder richting Maas-
tricht. Door dit voorval, het springen van die bomen, hadden we wel dagen geen elektriciteit want de elektriciteits-
bedrading was eveneens vernield. 

De colonne bestond uit tanks met en zonder kanonnen. Daarachter trokken vrachtauto’s vol met soldaten, proviand, 
gaarkeukens en heel veel marcherende soldaten, veel paarden met wagens, aanzienlijke aantallen ruiters te paard 
en met nog meer geschut, maar vooral héél véél munitie.  

Het bleef maar doorgaan en doorgaan zonder einde, dag en nacht, dagen achter elkaar. De soldaten marcheerden 
gedisciplineerd en zongen hun strijdliederen. Het leek soms wel een parade; een stoet officieren op hele mooie 
paarden en twee rijen paarden die wagens voorttrokken. Het bleef maar doorgaan en je kwam ogen te kort.  

Zo heb ik de eerste twee weken van de Duitse bezetting meegemaakt. Daarna bleef het druk op de Rijksweg, de 
verbindingsweg tussen Maastricht en Aken.  

De heroïsche Hollandse soldaat of wel de bomenspringer had zich met nog twee Hollandse soldaten in een van de 
nabijgelegen huizen verstopt. Daarna zijn ze in burgerkledij weer op de fiets vertrokken. 
 
De bange dagen na de inval  
Volgens de gemeentelijke gegevens zouden wij, de familie Mingels, aan de Rijksweg geen inkwartiering van Duitse 
soldaten krijgen. Er was namelijk vanwege het grote gezin te weinig plaats in huis. 

Maar toch: de eerste dag al lag de beste kamer (de gooj kamer) en onze woonkamer helemaal vol met Duitse solda-
ten. Die kamer was in ‘t voorjaar net geschilderd door schilder Magermans, een bekende huisschilder die ook kar-
petten- of marmerimitatie met olieverf op de vloer schilderde. Vader “verduutste” (maakte duidelijk) zo goed als hij 
kon aan een van de officieren, dat de verf nog niet doorgehard was. De officier beval de manschappen in deze kamer 
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dat ze de laarzen moesten uittrekken voordat ze de kamer ingingen. De volgende dag, in de vroege ochtend, ver-
trokken ze weer. Eén soldaat had zijn plunjezak vergeten en kwam vlug terug om zijn spullen op te halen, maar hield 
zijn laarzen aan. Dat had de officier gezien: er vielen eerst harde woorden en toen trok de officier zijn “karwats” 
(paardenzweepje) en begon op hem in te slaan en ondertussen moest hij op en af van de gaarkeuken springen. Mijn 
moeder huilde toen ze dat zag en zei: “En dat door die rotkamer”. Dat was voor ons de eerste harde waarheid over 
het Duitse leger.  

Er lagen ook veel Duitse soldaten in de huisweide van Ernon, schuin tegenover ons, aan de overkant van de weg. De 
legerpaarden stonden bij Ernon in de lange stal en de manschappen lagen in de wei. Na het ontbijt was iedere soldaat 
verplicht zijn behoefte te doen. Langs de Rijksweg onder de berm werd een gleuf gegraven en de soldaten waren 
verplicht zich, onder toezicht, te ledigen ofwel te “op commando te poepen”. Bij sommigen ging dat niet, misschien 
te verlegen bij zo’n hele rij poepende soldaten. Vanaf ons huis gezien, was dat een bijzonder en vooral een vreemd 
gezicht, al die blote konten op een rij. De soldaten die het niet lukte, moesten rondjes gaan lopen en het opnieuw 
proberen. Als het nog niet ging dan weer lopen net zolang tot het wel lukte. Wat een discipline in het leger! Na deze 
sanitaire verplichting werd alles met een laag grond bedekt tot de volgende ochtend dit vreemde tafereel opnieuw 
begon. De officieren gingen op de toiletten van de omliggende woningen. Dat was ook een beetje raar; een vreemde 
geüniformeerde soldaat op je eigen wc. 

De burgemeester, wethouders en raadsleden werden ontslagen; daar kwamen andere mensen voor in de plaats, 
voornamelijk leden van de NSB en enkele andere mensen uit ons dorp. 
 
Slechte tijden breken aan 
Tijdens de bezetting ging het stilletjes beter met de werkvoorziening. Er begon al wat werk te komen en wat steeds 
meer werd, was werken voor de Wehrmacht (het Duitse leger). Maar dat was maar tijdelijk. Want na twee jaar bezet-
ting werd alles weer slechter. Dat was de ommekeer.  

Toen braken pas echt slechte tijden aan. De distributiedienst trad in werking en zorgde dat iedereen stamkaarten 
kreeg en daar kreeg je bonnenkaarten op, voor levensmiddelen, kleding, rookwaar, stookbriketten en nog veel meer. 
Alles kwam op de bon of kon je krijgen met vergunningen. Alles werd schaarser en er was moeilijk aan te komen. 
Daarbij kwamen ook nog de controleurs, die altijd op pad waren om te controleren of alles verliep zoals de bezetter 
het hebben wilde en die erop toezagen dat er geen illegale praktijken, zoals smokkel of slacht, plaatsvonden. Zelfs 
melk begon een probleem te worden en dat in een boerendorp. 

Vervolgens moesten radio’s ingeleverd worden op het gemeentehuis. Daar zat Q. uit de Maastrichtse Rechtstraat de 
radio’s in te nemen. Weken ervoor had mijn vader een nieuwe radio bij hem gekocht en hij zei tegen vader: “De oude 
radio moet je ook inleveren”. Mijn vader werd boos op hem. Onze nieuwe radio is altijd in het gemeentehuis blijven 
staan om de berichten te beluisteren, dat was wel pijnlijk voor mijn vader op die momenten dat hij er kwam voor 
een slachtbriefje of iets anders. Na de bevrijding bleek onze radio spoorloos.  

De kerkklokken werden uit de toren gehaald om omgesmolten te worden voor munitie of ander oorlogstuig.  

Na een tijdje kwamen de mannen aan de beurt. Zij werden te werk gesteld in Duitsland. Een Keerder werkverdeler 
die voor de bezetter moest werken, probeerde de Keerder mannen en jongens in en rond Keer aan het werk gesteld 
te krijgen hetgeen ook vaak lukte. Zo kwamen veel mannen aan de slag in de mergelgrotten op ’t Rooth waar ze 
betonnen vloeren moesten leggen. Later werkten er veel mensen aan een geheim wapen, de V-2, of aan motoren. 
Men wist het niet precies. Door die werkverdeler zijn veel jonge mannen niet naar Duitsland hoeven gaan. Maar een 
aantal moest daar toch wel heen. Het was geen slecht persoon; hij deed veel goeds voor veel mensen in ons dorp. 
Hij gaf ook niemand aan, maar dat kon je niet van iedereen zeggen. Je moest altijd goed op je hoede zijn.  

De boeren werden ook door de NSB verplicht tewerk gesteld. Zo moesten mijn vader en neef Frans (va Sjang) met 
kar en paard kiezel en zand gaan halen in Maastricht aan de Boschpoort om dat vervolgens naar Sint-Antoniusbank 
bij Bemelen te brengen. Thans bevindt zich daar aan ‘t Sjoèr (de Schoorweg) een waterbuffer. Dit grind en zand werd 
gebruikt om er de betonnen vloeren mee te storten in de Groeve ’t Rooth. 
 
Gevaar uit de lucht 
En dan waren er die bange nachten in de kelder of zelfgemaakte schuilkelders vlak bij huis of in de huisweide. Wij 
gingen thuis in een hoek van de kelder liggen, op een flink pak stro met dekens er overheen, want de kelder was toch 
een beetje vochtig. Als een vliegtuig was getroffen door afweergeschut, dan bestond de mogelijkheid dat de beman-
ning van alles uit het toestel wierp. Zo kon het wel eens gebeuren dat een woning getroffen werd. Ook kwamen er 
wel eens vliegtuigen zelf naar beneden. Tijdens de oorlog heb ik er een stuk of vier naar beneden zien komen. Ze 
kwamen recht of schuin naar beneden, met veel lawaai. Ook werden er vliegtuigen tijdens de vlucht bijgetankt en de 
lege tanks werden dan gedropt. Er zat meestal ook nog wat kerosine in; die stonk erg. 

Wat ik ook heb gezien is dat drie huizen afbrandden: van de familie Stassen aan de Rijksweg, Bastin aan de Limbur-
gerstraat en Hornesch aan de Kerkstraat. Die laatste woning stond waar de Kerkstraat en Limburgerstraat bij elkaar 
komen. Thans staat op die plek een kruisbeeld. De naastgelegen woningen/boerderijen, die ook in brand vlogen, zijn 
door flink optreden van de bewoners en de buurtbewoners geblust en gelukkig niet helemaal afgebrand. Dat was 
het geval bij de familie Boumans, Sjeng Gilissen en de gezusters Hornesch; alle drie woningen lagen aan de Kerk-
straat. Net als bij het huis van Stassen aan de Rijksweg was de naastgelegen boerderij van Dubois in brand gevlogen. 
Gelukkig heeft men die brand ook kunnen blussen evenals bij de boerderij van Jaspers op de Dorpsstraat. De huizen 
aan de Limburgerstraat en Kerkstraat zijn op 11-12 juni 1942 geraakt door brandbommen en die op de Rijksweg en 



Dorpsstraat op 5 oktober 1942. Er waren gelukkig geen doden of ernstig gewonden. Wel was wat vee gedood. Ge-
lukkig vielen de meeste bommen, springstoffen en brandbare spullen buiten het dorp op het veld of in het bos. Zo 
is op 17 oktober 1942 een hele zware bom gevallen in het Eckelraderveld, circa 200 meter vanuit ’t Wiet Klieëf (de 
Witte Klif) rechts van de Hondsbèrggröb (Hondsberggrub). Die bom veroorzaakte een gat met een omtrek van wel 
twintig meter in doorsnee en vijf meter diep. Verder vielen er toen nog twee lichtere bommen wat hogerop in het 
vrije veld.  

Het laatste jaar voor de bevrijding was er heel veel gevaar in de lucht aanwezig. Zo kwam overdag een Amerikaanse 
jager neer rechts van Hotsboûm (Hotsboom) op een akker. Pa en ik zagen de piloot aan zijn parachute hangen en 
die dreef af naar Wowskop (Wolfskop), waar hij goed terechtkwam. Wij waren toevallig op ons veld, het Bièl (het Bijl) 
aan het werk. Het land had de naam Bièl gekregen omdat het de vorm van een bijl had. Wat we aan het doen waren 
weet ik niet meer. De piloot is door iemand van Keer aan de Rijksweg verstopt, hoorden we later. De Duitsers hebben 
overal gezocht maar gelukkig voor de piloot en het onderduikgezin is hij niet gevonden. 

Op een namiddag is een V-1 bom gevallen op ’t Gruùselt (Gruisveld), zo’n honderdvijftig meter links van Hotsboûm. 
Deze vliegende en onbemande bom maakte een eigenaardig geluid. Als dat geluid verstomde en wegviel, dan moest 
je maken dat je weg kwam, want dan kwam de bom in een boog ongecontroleerd naar beneden. En dat was hetgeen 
op ‘t Gruùselt gebeurde. Op dat moment was boer Brouwers (die doof was) op de akker op ‘t Gruùselt aan het werk. 
Door zijn doofheid had hij niet in de gaten dat er een V-1 bom uit de lucht viel. Door de als gevolg van de ontploffing 
ontstane luchtdruk werd hij plotseling fors tegen de grond gesmakt. Hij heeft het overleefd ondanks dat er bij de 
ontploffing veel ijzer rondgeslingerd werd.  

Sjeng Bisscheroux en ik waren op dat moment net bij de school (‘t huidige Keerhoes) aangekomen. Wij hebben ons 
plat op de grond neergelegd tegen de omheinde muur. Er kwam een harde knal en aan de overzijde bij de familie 
Haesen sprongen op de begane grond de grote ramen. Dat boezemde ons schooljongens nog meer schrik in. Het 
Gruùselt lag na de ontploffing bezaaid met stukken ijzer en andere rommel.  

Naast het voormalige Lemmens-voetpad is op een nacht iets gedropt in het weiland naast het pad. Mijn vriend Haarie 
Beijers (de Sjmaale) en ik hebben dat ontdekt. Wat daar is gedropt weten we niet. Er waren wel zeker veertig gaten 
in de grond met een doorsnede van vijftien centimeter en een halve meter diep. We hebben er nooit verder naar 
gezocht en er niets meer van gehoord. Wat dat mag zijn geweest….? 

In het laatste jaar werden gelukkig door de Engelse vliegtuigen geen bommen of ander gevaarlijk spul uit de vliegtui-
gen geworpen maar pamfletten met berichten en zilversnippers om ’t radarwerk te verstoren.  
 
Benzine op de bon en geen melk meer, wat te doen…? 
Voor benzine had je op een gegeven moment ook nog een vergunning nodig. Steeds minder autobezitters kregen 
deze of ze werd ingetrokken. De meesten kregen opeens geen benzine meer. Toen werd er gas gestookt dat je op 
de kolenmijn moest laten vullen. Dat gebeurde in een soort lange zuurstofflessen. Ook stookte men met hout, cokes 
of briketten in een ketel op twee wielen; die achter de bus of auto hing. Door de vergassing konden de auto's erop 
rijden. 

Bèr Vliegen bracht iedere dag met de platte wagen en zijn paard de vers gemolken melk uit Keer, die in melkbussen 
(mèllikmùite) aan de straat stond, naar een melkfabriek in Heer/Maastricht. Na verwerking in Maastricht werd de 
melk huis aan huis uitgevent. De melkventers van Keer kregen de verwerkte melk vanaf de fabriek uit Eckelrade en 
ventten deze uit in Keer en in Maastricht.  

Math Heusschen en Juup Nederlands waren melkventers en Pierre of Sjeng Bessems heeft in het begin van de be-
zetting een melkventwijk overgenomen van de familie van Hoven. De melkventers kregen op een gegeven moment 
de verwerkte melk niet meer thuis geleverd vanaf de melkfabriek in Eckelrade: voor het melktransport was er geen 
brandstof meer. De venters en bewoners van Keer moesten toen zelf maar voor het vervoer zorgen van Eckelrade 
naar Keer. Dus gingen ze op zoek naar een man met geschikt paard en kar want de Hoèrebèrg (Orenberg) op met 
volle bussen melk was niet gemakkelijk. Ze kwamen terecht bij mijn vader: die had de benodigdheden en ook de 
kundigheid om deze zware klus met kar en paard te klaren. Maar één paard was niet genoeg; er waren er twee nodig. 
Mijn vader werkte altijd samen met zijn broer Sjang Mingels. Noonk Sjang woonde met zijn familie in een carréboer-
derij aan Oondersjtroat (huidige Dorpsstraat) in de voormalige boerderij van mijn opa en oma. Na lang wikken en 
wegen hebben ze die risicovolle taak op zich genomen. Hadden ze dat niet gedaan, dan zouden de mensen in Maas-
tricht en vooral de kinderen geen melk gekregen hebben en hadden deze honger moeten lijden. 

Mijn vader nam mij ’s morgens om zes uur mee om de melk te gaan halen uit Eckelrade en mijn oom Sjang met zijn 
zoon (ook Frans) gingen eerst hun en onze koeien melken (onze pacht-weilanden lagen naast elkaar). Vervolgens 
gingen ze de melk thuis verzorgen en aan de straat zetten. Die werd dan opgehaald en naar de melkerij gebracht, 
waar die werd afgeroomd. Dan werd er water toegevoegd om te verdunnen en daarna werd er melkpoeder aan 
toegevoegd. Die melk kregen de melkventers om huis-aan-huis te verkopen. Zo kregen wij de melk mee vanuit de 
melkfabriek in Eckelrade. 

Noonk Sjang kwam ons met zijn paard tegemoet om onder aan de Hoèrebèrg het paard vóór te spannen en zo met 
veel moeite de melk veilig de helling op te krijgen. Dat was dag na dag een heel gesjouw op die slechte klei- en 
kiezelwegen: 

Het was zeker geen pretje. Hoe langer de bezetting duurde, hoe slechter het ging. De verduistering was ingevoerd: 
alle licht moest afgedekt worden; de straatlantaarns uit; alles moest donker zijn. Om de melk te halen werd het voor 



ons nog moeilijker. Wij hadden bijna geen licht. Alleen voor en achter de kar wat licht uit een geïmproviseerd blik 
met een brandende kaars erin. Die kaars stond achter een smalle opening in het blik, dat met blank en rood papier 
was afgedekt. Dat was het licht van de kar in het donker.  

Maar het werd nog erger, want na verloop van tijd kwamen Engelse en Amerikaanse vliegtuigen overvliegen en die 
werden beschoten vanaf de grond. We zagen de lichtbundels van de zoeklichten en vervolgens lichtkogels die als 
een zwevende slang door de lucht suisden. Als de lucht helder was, zag je zelfs de vliegtuigen in een vuurgevecht op 
elkaar schieten. Er werd ook wel eens raak geschoten en dan kwam een vliegtuig naar beneden en je wist niet waar 
dat terecht ging komen. Dan hadden we behoorlijk angst. Het was soms erg gevaarlijk buiten. Mijn vader zei wel 
eens: “Waar zijn we in godsnaam aan begonnen?” Maar het is gelukkig altijd goed gegaan tot vlak voor de bevrijding. 
Toen werd het paard van oom Sjang door de terugtrekkende Duitsers in beslag genomen en dat betekende het einde 
van het melk halen in Eckelrade. 

Aan de Rijksweg was het niet pluis, vooral de jonge mannen moesten zich daar niet laten zien. De terugtrekkende 
Duitsers konden veel gebruiken; wat ze zagen namen ze mee. Als ze jonge mannen tegenkwamen, moesten die mee 
om de in beslag genomen goederen naar hun “Heimat” te brengen.  
  
Schooltijd tijdens de oorlog 
Als oudste zoon van een groot gezin moest ik werken op het land. Daar kreeg je van school vrij voor, het was immers 
oorlog en er moest gewerkt worden voor de Wehrmacht. Ik was niet de enige: veel boerenjongens in dezelfde om-
standigheid als ik kregen van meester Bouchoms vrij om te gaan werken. Het waren heel andere tijden dan nu. Het 
in de praktijk werken was beter, zo werd ons verteld. Na de bevrijding waren de scholen en vooral de zolderverdie-
ping van de jongensschool (huidige Aloysiusstraat) ook vaak bezet door de Amerikanen. Zelf was ik liever op straat 
want daar was van alles te beleven. De jongens die geen dagen verzuimd hadden op school waren veel verder met 
de lesstof. Voor mij, maar niet voor mij alleen, betekende dat dus “klasje overdoen”. Maar het was een troost dat ik 
niet alleen was. Ik zat bij juffrouw Van Kan in de klas maar die vertrok plotseling met een Amerikaanse (blanke) officier 
naar het beloofde land Amerika. Weer studievertraging. De juf had ons wel nog een brief geschreven vanuit Amerika 
waarin stond dat het goed met haar ging en dat het huishouden daar hetzelfde was als bij ons. 

Het was voor mij de eerste tijd na de oorlog zeer moeilijk om mijn draai te vinden, ook in de vijfde en zesde klas bij 
meester Bessems (hoofd der school). Studeren zat er toen helaas niet meer in. Ik heb het schildersvak geleerd en 
daarmee heb ik naast mijn baan als onderhouds- en technische man bij de zusters van het Arme Kind Jezus op de 
Bosstraat in Maastricht met hard werken goed mijn kost kunnen verdienen. 
 
Diverse jeugdherinneringen 
Het was 15 mei 1940, vijf dagen na de inval van het Duitse leger in Nederland. Een van mijn slechtste dagen in oor-
logstijd en in mijn hele leven. Als jongen van negen jaar was ik bij oma Nes en opa Sjang Bisscheroux-Halders op 
bezoek in de Limburgerstraat, nu huisnummer 79. Opa was in gesprek met een Duitse Officier om nieuws te verkrij-
gen over zijn zoon Juup, die diende in het Nederlandse leger en verbleef op de Grebbeberg waar flink gevochten 
werd. Mijn opa sprak Duits. Hij had zijn vak, timmerman, van een wielen- en karrenmaker in Duitsland geleerd. Hij 
kwam in het weekend te voet naar huis en ging ook weer te voet terug naar Aken om daar de hele week zijn vak te 
leren. Er was toen nog geen vervoer naar Aken; de tram- en buslijn kwamen pas vele jaren later. 

Op een afstand stond ik met mijn trouwe maat, de herdershond Loeks, naar opa en de Duitse officier te kijken. Ik 
verstond er geen woord van. Ik dacht dat ze ergens ruzie over hadden gekregen en toen gebeurde het! Ik kreeg sterk 
het gevoel dat ik opa moest gaan helpen en reageerde daarop direct met het commando naar Loeks toe “PAK HEM”! 
Mijn trouwe viervoeter sprong tegen de Duitse officier aan. Die viel gelijk achterover en de hond zat al snel bovenop 
hem. Opa greep Loeks bij zijn nekvel en trok hem van de officier af. Deze trok – in een reflex – zijn pistool en wilde 
de hond doodschieten. Maar opa zei “Niet Doen!” en veegde meteen het stof van de officier zijn kleren af. En die 
kwaaie jongen, ik dus, kreeg toen van opa een pak slaag en een flink standje. Maar de boze Duitse officier zei: “Morgen 
kom ik terug en dan moet de hond afgemaakt zijn.” De dag erna hebben mijn ooms, Bèr en Haarie Bisscheroux, 
Loeks in Maastricht in de gaskamer van de houtwormverdelger laten vergassen. Wat heb ik gehuild: mijn hond was 
er niet meer en kwam nooit meer terug. Ik heb het er nog moeilijk mee als ik eraan denk.  

Het Duitse leger dat dagen en weken voorbijtrok over de Rijksweg was voor ons jongens aan de Rijksweg en de 
Eckelraderweg een bezienswaardigheid: wat een overmacht aan manschappen en materiaal. Met de jongens van de 
buurt, nieuwsgierig als wij waren, wilden we vooral bij de soldaten in de buurt zijn. Dat was meestal in de weilanden 
naast de Rijksweg waar de soldaten met hun paarden rust namen en wij van hen onze eerste Duitse woorden leer-
den. En dan de eieren, ja ze moesten eieren hebben om uit te zuigen, dat vonden wij vies. Overal gingen wij naar de 
mensen om maar eieren te krijgen, zelf weet ik niet meer of de soldaten met Nederlands geld of Marken betaalden. 
Het was een interessant bijbaantje geworden. 

Mijn vrienden en ik waren bij het tegenover ons gelegen café van Ernon in de naastgelegen weide aan het spelen 
toen er opeens een Duitse soldaat aan ons vroeg of wij wisten waar patrijzen zaten; daar maakte hij een schiet- en 
eetgebaar bij. Mijn goede vriend Sjir Doijen zei: “Ik wil wel patrijzen gaan schieten”. Toen keken we elkaar aan en het 
bleef even stil. Toen zei ik: “In het Eckelraderveld; daar zitten patrijzen,” en ik wees in die richting. Toen konden we 
niet meer terug. De soldaat wenkte ons om hem te volgen en we werden meteen met nog enkele andere vrienden 
in twee auto’s gezet en daar gingen wij, via Hoèrebèrg richting Eckelraderveld. Dat was pas spannend! Naast onze 
weide op het veld van Sjang Vaessens, wees ik het veld aan waar we moesten zijn voor de patrijzen en jawel hoor, de 



soldaten die rechtop achter ons stonden, begonnen meteen te schieten en nog raak ook. De vogels werden door ons 
opgeraapt en ze gingen nog wat verder het Eckelraderveld in en daar werd ook nog flink raak geschoten. En dan naar 
huis…. Thuis hadden ze inmiddels al gehoord wat we hadden uitgespookt. Ik kreeg een flinke uitbrander van mijn 
ouders: dat mocht ik nooit meer doen. Het was een spannend avontuur met een minder leuk einde, of toch niet…? 
Tegen de avond stonden wij weer bij de soldaten. Ze waren de paarden aan het verzorgen en aan het poetsen. Plots 
kwam een van die jager-soldaten aanzetten met twee borden vol met stukjes patrijs met jus en een stuk Kuche 
(oorlogskoek) er op! Zo, dat was voor ons en wat was dat lekker! Met al mijn vrienden hebben we die twee borden 
leeggepeuzeld. Later hoorden wij dat er bij Ernon hoge officieren verbleven die verwend waren met onze patrijzen. 
En zo was onze patrijzenjacht er ook eentje om niet te vergeten.  

Samen met mijn vrienden gingen wij ook kijken hoe de soldaten met zo’n veertig man boven Hoèrebèrg oefenden in 
het open veld. Ze liepen in twee rijen langs de weg en dan ineens verspreidden ze zich over het hele veld; lieten zich 
op de grond vallen en schoten dan met losse flodders zowel met het geweer als met de mitrailleur. Ook met andere 
wapens werd geoefend en er werd over de grond gekropen (getijgerd) en aldoor schietend richting een meidoorn-
haag: dat was het aangewezen doel.  

Ook zagen we ze een bajonet op het geweer plaatsen, handgranaten gooien en opspringen, voorwaarts lopen en 
steekbewegingen maken, ondertussen hard schreeuwend en nog wat schietend. Een eindje verder bij de aangewe-
zen haag was de oefening afgelopen.  

Na een tijdje hield het op met de soldaten in de weilanden; alleen nog op de Rijksweg bleven militaire bewegingen 
plaatsvinden. Het gewone leven kreeg weer zijn normale gang en ook het kerk- en schoolleven. En wij hadden ook 
weer tijd om te spelen. Dat was het begin van soldaatje spelen; een mooi spel voor ons jongens. Voor de oorlog 
hadden wij dat nog nooit gezien. Thans waren wij de soldaten met een houten stok als geweer en wat stenen als 
handgranaten. Met die attributen waren wij al ver op weg met soldaatje spelen, niet anders dan de kinderen anno 
2019, maar die hebben speelgoedwapens die niet te onderscheiden zijn van echte. 
 
Een oogstdag in 1944 
Het oogsten net voor de bevrijding ging er anders aan toe dan tijdens de voorliggende bezettingsjaren. Het was een 
warme mooie zomerse dag in augustus en wij waren met de families Mingels graan aan het oogsten op ’t Gruùselt. 
Dat was jaarlijks een hele onderneming. Er moest een “vruchtenmijt” worden gestapeld van ongeveer zes tot tien 
meter lang, zo’n vier meter breed en drie tot vijf meter hoog. En dat moest in één dag klaar zijn. 

Overal op ‘t Gruùselt was er bedrijvigheid. Veel boeren waren aan het oogsten. Dat waren altijd leuke tijden, ook al 
moest er hard gewerkt worden en lange dagen gemaakt. Die ochtend ging voorbij zonder dat er iets bijzonders ge-
beurde, maar in de namiddag sloeg de gemoedelijke sfeer helemaal om. Vanuit de verte hoorden wij vliegtuiggeronk 
en bij nadering zagen we dat het Amerikaanse bommenwerpers waren. Die werden door Duitse jagers onder vuur 
genomen, en de bommenwerpers vuurden terug. Een vuurgevecht tussen vliegtuigen in de lucht boven ’t Gruùselt: 
zo onwerkelijk! Pa bracht de paarden vlug naar een vruchtenmijt en wij sprongen van de mijt af om daarachter zo 
snel mogelijk dekking te zoeken.  

Uit sommige vliegtuigen vielen kogelhulzen naar beneden en dat was niet zonder gevaar. Even later werd het stil en 
zag je van alle kanten de mensen weer op het veld staan die eerder een veilig heenkomen gezocht hadden.  

Maar de rust duurde niet lang. Er verschenen Amerikaanse jagers die de Duitse jagers onder vuur namen en dat net 
boven ’t Gruùselt. Het vuurgevecht dat volgde ging van links naar rechts en heen en weer. Wat een wirwar! Je zag de 
lichtkogels alle kanten uitvliegen en hoorde steeds vuursalvo’s. Het ging er hard aan toe met het gevolg dat de paar-
den heel erg onrustig werden. Dat bracht het risico met zich dat zij op hol zouden kunnen gaan slaan. Pa trok de 
paarden met de kar naar de andere kant van de mijt om zo beter met ze in dekking te blijven.  

Je moest er niet aan denken dat er iemand of één van de paarden geraakt zou worden door een kogel of door de uit 
de lucht vallende lege kogelhulzen. Ik ‘kneep’ hem behoorlijk; dat zal voor iedereen op die plek gegolden hebben. Ik 
zag van achter de vruchtenmijt dat pa steeds om de mijt heen reed om te proberen buiten het schootsveld te blijven. 
Dat beeld zal ik nooit vergeten. Na een tijdje was het gelukkig voorbij. Ik heb wel gezien dat vliegtuigen elkaar raakten 
maar er is geen vliegtuig neergekomen. Of er personen gewond zijn geraakt op ‘t Gruùselt weet ik niet. Bij ons groepje 
in ieder geval niet. Wij hebben alleen van de schrik moeten bijkomen.  

Iedereen haastte zich weer aan het werk want het oogsten moest gewoon doorgaan. Wij, noonk Sjang, neef Frans en 
ik maakten de mijt waterdicht door de bovenkant met roggestro af te werken. Dat vergde vakwerk, want er mocht 
geen regen doorsijpelen en het mocht er ook niet afwaaien. Pa ging al eerder met de paarden naar huis.  

Die zonnige oogstdag bleek achteraf niet zo zonnig te zijn geweest, maar we hebben het gelukkig allemaal overleefd 
én het oogstwerk klaar gekregen.  
 
De terugtrekkende Duitsers 
Wat maak je zoal mee tijdens de laatste dagen van de oorlog, terwijl de bezetters aan het terugtrekken zijn? Mijn 
vader Pierre en ik kwamen op een dag terug van het melken. Bij Hèlvendèl troffen wij Sjeng Spronck waarmee we 
een praatje maakten over de naderende bevrijding. Opeens dook de Keerder politieman Jan de Waal op waarop 
Sjeng tegen hem zei: “Maak dat je wegkomt, ze zijn je aan het zoeken”. De Waal zei toen: “Had ik hem maar kapotge-
schoten” en verdween rennend het veld in en riep nog naar ons: “Mijn fiets ligt in de wei van Äodem Goessens”. 



Thuisgekomen was mijn moeder bleek van schrik en overstuur. Ze vertelde dat er Duitsers waren geweest die het 
paard moesten hebben. Daarop had zij geantwoord: “dat is al weg” maar het stond nog in de stal. Ze namen onze 
kar mee en lieten een heel mager paard achter. Van de buurman Jansen hadden ze wel het paard meegenomen. 
Heel vroeg in de ochtend, het was nog donker, heb ik ons paard Fanny, een volbloedras uit de stal gehaald en ben ik 
in ‘indianenzit’ op het paard over de Rijksweg gegaloppeerd richting ’t Indsje. In de ochtendstilte was dit natuurlijk 
goed te horen en ik had al vlug Duitse soldaten op een motor met zijspan achter me aan. Ik ben op volle snelheid de 
Duùstersjtaeg (Duistersteeg) ingereden richting het Eckelraderveld. Het was pikkedonker en ik zag bijna niets maar 
Fanny wist de weg blindelings te vinden. Dat was ons geluk. Zo zijn we ontkomen en heb ik ons paard gelukkig weten 
te redden. Het was wel bijna misgegaan als de motor met zijspan die achter mij aan zat, de juiste afslag had genomen 
op de splitsing onderaan de Duùstersjtaeg/Hèlvendèl (Hel van Del). Pffff, dat was even beangstigend en spannend. 
Dat moment zal ik ook nooit vergeten. 

Diezelfde dag kreeg mijn moeder nóg wat te verwerken. Na het avondeten reed er opeens een overvalwagen ons erf 
op. Het was de SS. Mijn vader vluchtte zo snel als hij kon de hooizolder op. Daar verstopte hij zich onder het stro. Een 
SS-officier vroeg indringend aan moeder waar vader was. Ze moesten hem hebben, niet erbij vertellend waarom. 
Moeder antwoordde: “Hij is nog niet terug van het veld”, waarop de officier haar commandeerde: “Als hij thuiskomt 
moet hij zich direct melden op het Gemeentehuis”. Vader heeft enkele dagen op de hooizolder doorgebracht. Later 
bleek dat iemand vader had gezien met Jan de Waal, de politieman, die was moeten vluchten. Hij had die ontmoeting 
met de Jan de Waal gezien en aangegeven bij de NSB of SS. Vader had zijn vermoedens wie dat was geweest. Gelukkig 
waren het de laatste dagen voor de bevrijding en de partijleden van de NSB moesten zelf zien weg te komen. Nu 
moesten zij vluchten. Ze durfden ook niet meer op straat te komen. 

De terugtrekkende Duitse soldaten met paard en wagen konden alle verse paarden, karren of wagens gebruiken en 
deze werden dan ook meegenomen. Datzelfde gold ook voor de fietsen; voor zover die er nog waren. Er lagen ook 
paarden, dood door uitputting, langs de weg. Als ze niet meer konden, werden ze ter plekke doodgeschoten. Zelf 
heb ik meegeholpen een paard te begraven. Dat was een witte schimmel die begraven werd op een plek naast het 
kruisje op de Rijksweg tegenover de Vendelstraat. Wij moesten ook schuttersputten graven van een vierkante meter 
en ongeveer een meter zestig diep en soms nog dieper. Dat gebeurde langs de Rijksweg om de twintig meter onge-
veer. Het was toen geen prettige tijd. De mensen waren allemaal bang. Je kon ook meegenomen worden (het lot van 
enkelingen die ik kende). Al met al een heel onprettig gevoel. 

De laatste dag voor onze bevrijding, op 12 september 1944 hebben de Duitsers geschut geplaatst bij de Rijksweg, 
vlakbij de huidige Vendelstraat. Het verkeer op de Rijksweg was inmiddels minder geworden. Wel zag je – zo nu en 
dan – nog enkele haastig vluchtende Duitse soldaten. Opeens was er een eentonig vreemd geluid in de lucht. Het 
bleek achteraf een Amerikaanse piloot in een verkenningsvliegtuigje (deze toestellen werden in de volksmond d’n 
dreuvige genoemd). Die had gezien dat de Duitsers afweergeschut aan het plaatsen waren. Maar mijn vader had 
beide gezien: het Duitse geschut en het Amerikaanse verkenningsvliegtuigje. Haastig kwam hij het erf opgelopen en 
zei: “Nu moeten we maken dat we wegkomen; het wordt te gevaarlijk hier.” De Amerikanen waren volgens geruchten 
vlakbij en dat eerste Amerikaanse verkenningsvliegtuigje bevestigde dat. De platte kruiwagen werd uit de stal gehaald 
en op het erf gezet en volgeladen met een dekenkist met dekens, kleren en etenswaar. Ik moest die zware platte 
wagen via een omweg de Hazesjtaeg (huidige Groenstraat) voortduwen want het Wègske (langs de boerderij van 
Spronck nabij de huidige Vendelstraat) was te smal voor de kar omdat er aan weerzijden prikkeldraad gespannen 
was. De bedoeling was dat ik de kar met de lading naar noonk Pie en taant Mai Bisscheroux-Heijnen zou brengen. 
Die woonden op de Limburgerstraat in het huis naast de kapelanie van kapelaan Riemersma. Deze huizen zijn afge-
broken, maar stonden tussen de twee 
huidige oud-gemeentehuizen in, naast 
het PTT-huisje. Bij taant en noonk aan-
gekomen moest ik alles de gewelfde 
kelder indragen. Deze gebogen kelder-
constructies waren erg sterk en geliefd 
bij het schuilen bij onraad. Een tijdje la-
ter zaten we met verschillende families 
in een volle kelder angstig bij elkaar te 
wachten op wat er zou gaan gebeuren. 
De vrouwen en de kinderen bleven in 
de kelder, en de mannen stonden op 
de uitkijk in de gang en in de deurope-
ning. Die nacht hebben we in de kelder 
geslapen voor zover dat lukte.  

Tegen de ochtend, 13 september 
1944, onze Bevrijdingsdag, kwamen de 
eerste granaten aan de Rijksweg neer. 
Zij kwamen bij Vaessen in het weiland 
terecht vlakbij het huis van Oosten-
bach, Eckelradeweg 1. Toentertijd 
woonde daar de fam. Heusschen-Huls. 
De heftige inslagen hadden trillende 



grond, en gerinkel van raam- en serviesscherven tot gevolg. Opa en mijn broer Pierre stonden op dat moment in de 
voordeurpost bij noonk Pie en taant Maj in de Limburgerstraat. Een granaatscherf viel opeens voor hen op de straat, 
ketste af en vloog recht op opa en Pierre af. Vervolgens schoot het projectiel tussen beiden door en kwam gelukkig 
achter hen tegen de muur terecht met als gevolg een gat in de muur. Ik heb opa en broer Pierre nog nooit zo snel de 
keldertrap zien afrennen; hun gezichten waren lijkwit van schrik. Dit was even slikken!!! Dat angstgevoel kun je niet 
omschrijven, dat moet je ervaren hebben. Maar het is niet voor herhaling vatbaar.  
 
13 september, 1944: ‘D-Day’ voor Keer 
Op 13 september 1944 was het na ruim vier jaar eindelijk zover. Keer werd bevrijd door Amerikaanse soldaten, van 
de 30ste Infanteriedivisie genaamd “Old Hickory”. (Hickory is een Amerikaanse notelaar, een prachtige, majestueuze 
boom, met stevig en goed te bewerken hout met een heel mooie nerfkleur.)  

Uit de richting Eckelrade kwamen de infanteristen van het 117de Infanterieregiment van het eerste bataljon verspreid 
over de velden, richting Cadier en Keer.  

Hun opdracht was de Rijksweg Maastricht-Vaals te veroveren en bezet te houden om zo een van de hoofdwegen van 
Duitsland naar Nederland onder controle te krijgen. De infanteristen hadden de kerktoren van Keer als richtpunt om 
naar toe te werken. (Op de foto is tussen de bladeren door deze torenspits te zien.) Links en rechts langs het wan-
delpad ’t Gräötsje (het Graatje) slopen de Amerikaanse soldaten door de weilanden van de families Bastin en Mingels 
en de akker van Moermans. Vervolgens via het Noeëteböske1, de Vier Boonder (Vier Bunder) en Duùstersjaeg om-
hoog om vervolgens op het plateau – door de grote weide van Vaessens – richting Rijksweg en de kerktoren van Keer 
te gaan. De gemotoriseerde legervoertuigen reden waarschijnlijk over de verharde veldwegen maar dat weet ik niet 

                                                           
1 Hoe bijzonder is dit: Old Hickory-soldaten rukken op door het Noteböske (Notenbosje), dat zij “small slope Hickory Forest” 
noemen? 



zeker. Collega Pierre Vaessens vertelde mij later dat ze via de Duùstersjtaeg, de Eckelraderweg en de Dorpsstraat 
reden.   

Onze families zaten nog bij noonk Pie en taant Mai in de kelder of in de gang. In de namiddag, rond half twee, keek 
Nol Eijsen via een doorkijk vanaf de Limburgerstraat naar de Rijksweg. Daar lag een weiland waar men uitzicht op de 
Rijksweg had en hij riep opgewonden: “In de Scheverswei zijn veel soldaten in bruine pakken”. De mannen aarzelden 
geen seconde en gingen direct kijken en, jawel, ze schreeuwden door elkaar heen: “Het zijn de bevrijders, het zijn dé 
Amerikanen”.   

Wij gingen toen ook vlug kijken en liepen ze tegemoet via ’t Lemmerling-steegje richting, de Väörsjtroat (thans Kerk-
straat). 

En jawel, daar in het steegje kwamen de eerste Amerikaanse soldaten aan, voorop sluipend, iets voorovergebogen, 
met het geweer in de aanslag, en de anderen volgden. Blij lachend konden wij hen een hand geven. In de Kerkstraat 
aangekomen, hadden we ogen te kort wat daar allemaal te zien was. We konden het niet volgen; veel vreemd uit-
ziende auto’s (die jeeps bleken te zijn) met uitstekende sprieten. Zelfs uit de kerktoren staken sprieten. Dat bleken 
achteraf antennes te zijn: wisten wij veel. Rond de kerktoren vlogen kleine vliegtuigjes (de dreuvige). Het was een 
drukte van jewelste. Blije Keerdernaren en soldaten met een grote telefoon tegen hun oor en daarbij, dat is me goed 
bijgebleven, die vreemde gemengde geur eromheen van benzine, kruitdampen, legervoertuigen en nog wat anders. 
Dat had ik nog nooit eerder geroken. Die geuren waren we niet gewend. Dat was de eerste kennismaking met en 
indruk van onze Amerikaanse bevrijders. 

Later op de dag zei mijn vader: “Kom wij gaan naar huis”. Na afscheid genomen te hebben, gingen we door het 
Lemmerling-steegje, staken de Veurstroat over en liepen door het Waegske (het voetpad langs boerderij Spronck 
naar ons huis aan de Rijksweg). Het prikkeldraad aan weerszijden was platgereden door de oorlogsvoertuigen die er 
nu stonden. Net toen we bijna door het Waegske heen waren en de Rijksweg naderden, vielen er opeens; als uit het 
niets, Duitse granaten in het weiland van Dubois boven aan Keerebèrg (de Keereberg). Later vernamen we dat daarbij 
een Amerikaanse soldaat dodelijk was getroffen.  

Op 11 september 2009, bij de viering van 65 jaar bevrijding in Limburg, is voor deze soldaat, Albert H. Strahle Jr., en 
zijn eenheid het 1e bataljon, van het 117de regiment van de 30ste Infanteriedivisie “Old Hickory” een monument ge-
plaatst door de Keerder gemeenschap met een plaquette. Het opschrift daarvan luidt:  

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. 

 

Op het moment dat er granaten vielen boven aan Keerebèrg, enkele honderden meters van ons, werden vader, 
moeder en wij kinderen door de Amerikaanse soldaten onder de legervoertuigen geduwd. Nadat de familie en enkele 
soldaten een tijdje op de grond hadden gelegen en het weer stil werd, konden wij opstaan en met de schrik in onze 
trillende benen naar ons huis aan de Rijksweg 36 gaan. 

Daar aangekomen stonden we verbaasd te kijken wat er allemaal was gebeurd: de hele huisweide stond vol met 
verschillende legervoertuigen (sommige zelfs met rupsbanden), pantserwagens en verschillende soorten jeeps. Een 
soldaat liep naar vader toe en wees naar de kogelinslagen in de muur en een gesneuveld raam. Ik herinner me niet 
hoe pa hierop heeft gereageerd.  

Er werden door de soldaten hele grote legertenten opgezet om te slapen. De eerste Amerikaanse soldaten sliepen 
niet in de huizen, tenminste niet bij ons. Dat gebeurde wel later tijdens de bevrijding van Nederland, België en de 
aanval in Duitsland zelf. Bij ons achter de boerderij werd een hele grote veldkeuken opgezet en achter op de binnen-
plaats werd het legereetgerei gespoeld. Het omver- en kapotgereden prikkeldraad met palen werd opgeruimd, zodat 
ieder zich vrij en zonder hindernissen kon bewegen. De Amerikanen kwamen ons huis binnen wanneer zij hun be-
hoefte moesten doen. Bij ons konden ze naar de wc en ze hoefden niet, zoals de Duitsers, op commando buiten in 
een greppel te poepen. De keukentafel werd door de soldaten als schrijftafel gebruikt. Menig soldaat heeft daar een 
brief naar huis geschreven. Ik vroeg me dan wel eens af; wat zouden ze in die brief schrijven? Er waren soldaten die 
tijdens het schrijven begonnen te huilen en als mijn moeder dat zag, rolden uit medeleven ook tranen over haar 
wangen. Dat waren voor mij als kind ook moeilijke momenten.    

Het was de eerste omgang met de Amerikaanse bevrijdingssoldaten. Alle jeugd, ook mijn vriendjes en ik, waren heel 
erg nieuwsgierig naar deze nieuwe soldaten en probeerden daarom zo veel mogelijk te zien wat er allemaal ge-
beurde. 

De Old Hickory-soldaten zijn zo’n dag of vijf gebleven. Met tussenpozen zijn ze weg geweest om naar het front richting 
Valkenburg te gaan om de bevrijding van Valkenburg en omstreken te realiseren. 
 
Aan de dood ontsnapt…. 
De dag na de bevrijding, 14 september, begon als gewoonlijk met het melken van de koeien. Maar nu konden wij dat 
onbevangen, in vrijheid doen. In vrijheid…. Toen we klaar waren, kwamen we uit het weiland in het Eckelraderveld, 
waar gisteren nog de eerste Amerikaanse bevrijders hadden gelopen. Pa had de haam (juk) op zijn schouders met 
twee emmers met wat melk erin. We liepen op de Hèlvendèl-veldweg en…. opeens voelde ik iets, fffffffth rechts langs 
mijn gezicht suizen en bijna gelijk een knal. Pap schreeuwde tegen me: “Frans laat je vallen, ze schieten op ons”. Er 
viel weer een schot en in een reflex lagen pa en ik met de melk op de grond. Pa zei toen: “Kruip laag aan de grond 
tot achter de haag” (zo’n 10 meter verder) “en blijf zo laag mogelijk”. Als twee slangen kropen we over het pad; geluk-



kig waren we niet geraakt en werd er niet meer op ons geschoten. Toen slopen we verder via Hazebèrgske (de Hasen-
berg). Daar kwam een Amerikaanse jeep met drie soldaten erin met het geweer in de aanslag op ons toegereden. Pa 
legde met handen en voeten uit wat er was gebeurd en waar precies. De jeep reed verder naar waar de schoten 
vandaan waren gekomen. Dat was vanuit het bosje bij ‘t Gräötsje, waar de Amerikaanse soldaten gisteren nog ge-
passeerd waren, waarbij de Duitse soldaat niet was opgemerkt. Die twee schoten hadden de Amerikanen in de jeep 
ook gehoord. Na ongeveer een half uur kwam de jeep met een Duitse soldaat met de handen in zijn nek en onder 
schot gehouden, terug. De Amerikaanse soldaten knikten met het hoofd naar pa en ze namen de gevangene die niet 
opkeek, mee.  

Wat een laffe daad om op weerloze burgers te schieten. Hoe laag kan je zijn. Hij werd bij de andere Duitse gevange-
nen gezet in een afgebakend weiland bij Ernon onder zwaarbewapende en streng toezichthoudende soldaten. Later 
zijn de Duitse krijgsgevangenen via de Daorewieëg (Dorreweg) naar Gronsveld afgevoerd van waaruit ze weer verder 
op transport zijn gezet. Waarheen, dat weet ik niet. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht: als die Duitse soldaat raak 
had geschoten…. Er liepen dan meteen de rillingen over mijn rug. Ik moet er maar niet aan denken. Maar gelukkig 
kan ik het verhaal navertellen wat ik ook vaak heb gedaan en nu schrijf ik het voor u en voor de (toekomstige) jeugd 
op. 
 
De volgende dagen 
De dag erna, 15 september, gingen vader en ik weer het veld in. En wat zagen we daar opeens voor iets vreemds 
liggen onder ’t Wiet Klieëf? Het was een dode Duitse soldaat. Hij lag een beetje verborgen in het land van Spronck 
naast de weide van Vliegen direct naast de meidoornhaag. Waarschijnlijk wilde hij over de haag klimmen om be-
schutting te zoeken. Het was het hoogste punt schuin links van onder ’t Wiet Klieëf: daar lag hij in de hoek van drie 
weilanden. Hij was in het zwart gekleed met mooie zwarte laarzen en een leren tas met een pistool erin. Ook had hij 
een rugzak bij zich. Ik vermoed dat het een SS-soldaat was. Pa en ik zijn meteen weer vertrokken en pa is er melding 
van gaan doen bij de politie. Later op de dag ben ik met mijn vrienden nog eens gaan kijken of hij er nog lag. En ja, 
hij lag er nog, maar nu zonder die mooie laarzen, de holster met pistool, de rugzak en de helm: die waren allemaal 
weg. 

Enkele dagen na de bevrijding werden bomen gekapt door de Amerikanen onder Hoèrebèrg, bij de kruising links de 
grub in, tweede weiland rechts van beneden, richting Eckelrade. In het smalle maar lange weiland van Bemelmans 
stond een rij hoge Canadese populieren. Tijdens het melken van onze koeien werd er een tiental kanonnen geplaatst 
bovenaan in onze weide. Een twintigtal soldaten met ieder een bijl kapte in mum van tijd alle bomen om. Die stonden 
namelijk in hun schootsveld. Toen alles was opgesteld begon daar het gedaver. Er werd met tussenpozen wel een 
hele week lang met die kanonnen geschoten in de richting van Valkenburg. Gelukkig voor ons was de weide in vakken 
verdeeld met afrastering. De koeien konden in een van die vakken blijven lopen. Het was vreemd hoe snel de koeien 
aan dat harde geknal gewend waren. Vóór de komst van de Amerikanen hadden de Duitsers hun geschut opgesteld 
op de Wowskop onder de Oude Linde. Daar zie je nu nog die vreemde uithollingen in het terrein. 
 
Na de bevrijding van ons dorp 
Na de bevrijding van Keer bleef de veldkeuken bij ons achterom in gebruik door de Old Hickory-soldaten. In de veld-
keuken stonden veel gaspitten en vuurpitten met andersoortige brandstof, werktafels, potten en pannen en nog veel 
meer ander spul om te koken, bakken en braden.  

Ik herinner me dat een keer op een grote plaat wel tweehonderd eieren werden gebakken met een groot stuk ham 
en nog meer ander lekker spul. De frontsoldaten kwamen vanaf de gevechtslinie nabij Valkenburg terug en waren 
onderweg naar de weide om te komen eten. De bewaking en de koks hielden alles goed in de gaten, ook ons: wij 
moesten op afstand blijven en van daar mochten we kijken. Waren ze misschien bang voor voedselplunderaars?  

En daar kwamen ze dan, de frontsoldaten vanaf de Kerkstraat via het weiland van Schevers met veel vrachtvervoer, 
van alles wat. Maar het duurde niet lang, opeens moest alles en iedereen met spoed weer vertrekken zonder het 
klaargemaakte eten aan te raken. Wel werden ze beladen met wat rantsoenpakken en ze vertrokken, met enige 
haast, terug naar het front ergens bij Valkenburg. Na het vertrek van de soldaten overlegden de koks met vader en 
werd al het klaargemaakte eten bij ons in de keuken gebracht. Alles: de gebakken eieren, vlees, manden vol met 
eten. Pa ging naar buiten om tegen de kinderen, die veel bij ons verkeerden, te zeggen dat hun ouders eten konden 
komen halen. Er was heel veel eten voor iedereen en het werd gretig genuttigd. Er was op veel plaatsen nog honger 
en het werd voor velen een feestmaal – alsof het Kerst was. Na het feestmaal moesten alle kinderen, ik ook, op de 
pleij (binnenplaats) met verwarmde waterbakken alle pannen en potten schoonmaken.  

Na een dag waren de frontsoldaten weer terug om een paar dagen uit te rusten en wij kregen van hen de overgeble-
ven noodrantsoenen: het waren er wel honderden. Na vertrek lieten ze veel materiaal achter. Op onze beurt konden 
wij dat weer op de boerderij of elders goed gebruiken.   
 
Vier dikke kanonnen naast onze vruchtenmijt 
Ongeveer een week na de bevrijding van Keer zei pap tegen mij: “Frans, ga eens kijken hoe het is met onze vruchten-
mijt in het Eckelraderveld”. Aan de mijt zaten nog de vruchten in de aren en die wilde pa graag gebruiken. Ik liep via 
de Duùstersjtaeg en ’t Wiet Klieëf naar het Eckelraderveld. Beneden aangekomen zag ik tot mijn verbazing dat er vier 
“dikke” kanonnen op rij stonden opgesteld op het veld van Spronck, dat naast ons veld lag. Ze stonden enkele tien-



tallen meters van onze vruchtenmijt, ongeveer 50 meter vanaf de veldweg en zo’n 15 meter uit elkaar tegen de glooi-
ing van de akker. Het waren kanonnen met korte, maar hele dikke lopen: een ander model dan de kanonnen die in 
onze melkwei stonden, waarvoor ze de populieren hadden moeten kappen. Ik zag ook meteen dat er busselen stro 
uit de mijt waren getrokken en daarop lagen Amerikaanse soldaten te rusten. Wat een vreemd gezicht was dat. Ik 
ben er gewoon naar toegelopen of er niets aan de hand was. Net toen ik daar aankwam sprongen de soldaten op en 
renden naar de kanonnen. Een soldaat greep mij vriendelijk vast en duwde me proppen watten in mijn oren en 
knielde samen met me neer en hield zijn handen tegen mijn oren. En ik schrok pas heftig toen het gebulder van de 
kanonnen los ging. Ik had nu wel in de gaten wat er gebeurde. Na het schietincident trok de soldaat de watten uit 
mijn oren en stuurde me weg: een ervaring rijker. Thuis heb ik dit spannende verhaal verteld. Na enkele dagen zijn 
we gaan kijken hoe de vruchtenmijt dit had doorstaan. De kanonnen en de soldaten waren weg en het viel gelukkig 
mee. We hebben, zo goed als mogelijk, alles opgeruimd en de mijt weer wat gefatsoeneerd. Het boerenleven ging bij 
ons gewoon weer verder.  
 
Amerikaanse logees 
Later in het najaar kregen wij inkwartiering van Amerikaanse soldaten van een andere eenheid, welke weet ik niet 
meer, twee kamers vol. Het weer was toen niet zo best: veel regen. Daarom stonden de stallen vol met kleren, schoe-
nen en nog veel meer. Pap en ik mochten van de foerier alleen de stallen in. De koestal lag helemaal vol met nieuwe 
soldatenuniformen, schoenen en etenswaar en andere spullen. Frontsoldaten kregen bij ons thuis een nieuw en 
schoon tenue. Het oude, vieze en vaak met bloed, pratsj (prut) en soms met poep besmeurde, werd in de kelder 
gegooid. Later ontdekten wij pas dat de soldaten daar hun kleren hadden gedeponeerd. Een verrassing. Die oude 
legerkistjes heeft pa later uitgedeeld, vooral aan Pieke Bemelmans. Die heeft veel opgehaald en de spullen naar 
Maastricht gebracht.  

Wat er daarmee is gebeurd…? In Keer heeft in ieder geval menige boer later nog in de gebruikte legerschoenen op 
het veld gewerkt. Dat was goed spul.  

De foerier had een belangrijke taak. Hij deelde alle spullen uit die er op dat moment aanwezig waren. Moeder maakte 
iedere avond van cacao en eigen melk chocomel voor ons kinderen en enkele soldaten. Die was heel lekker en het 
werd elke avond drukker en drukker. Het werd zelfs een drukte van jewelste. Niet alleen de kinderen maar ook de 
soldaten hadden de smaak te pakken gekregen toen ze ontdekten dat wij kinderen elke avond heerlijke warme cacao 
kregen. De melk kwam van onze koeien; die was er nog wel genoeg maar de cacao was op een gegeven moment op. 
“Geen nood,” zei één van de foeriersoldaten. Hij kwam even later met grote blokken pure chocolade terug. Wij kin-
deren zagen hoe de soldaten bij ons aan tafel die grote blokken in kleine blokjes sneden en moeder maakte daarvan 
héérlijke warme chocomelk. Dat waren enkele gezellige momenten tijdens de oorlogsjaren. Daar kijk ik nog met 
plezier op terug.  

In de kamer op de schoorsteenmantel had mijn vader een missaal (kerkelijk zangboek) in het Latijn liggen. Op een 
avond nam een officier deze in zijn handen. Hij bladerde er wat doorheen en op gegeven moment begon de officier 
te zingen in onze kamer. Het duurde niet lang of pa begon mee te zingen. En zo werd toen iedere avond een geza-
menlijke gezongen H.Mis gehouden. De officier en pa zongen samen en wij zaten met de glunderende soldaten te 
genieten van de zang en uiteraard een heerlijke kop warme cacao. Dat was een mooie week thuis. 

Mijn vader werd langzaamaan bezorgd; de winter diende zich aan en de koeien moesten op stal. Gelukkig waren de 
stallen op tijd leeg omdat de soldaten naar het front moesten. Hoewel…. enkele maanden later kwam de koerier bij 
ons thuis. Hij was helemaal in de war en zag er heel vreemd uit. Hij vertelde ons het verschrikkelijke nieuws dat bijna 
alle soldaten die bij ons ingekwartierd waren geweest, gesneuveld waren in het Ardennen-offensief. Vader vroeg 
hem: “En jij dan, hoe heb jij het dan overleefd?” Daarop antwoordde hij: “Ik was post vanuit Antwerpen gaan halen 
en bij terugkomst was er niemand meer van onze groep”. Zijn leven was ook gebroken. Hij kon er niet tegen en was 
aan de drank geraakt. Vandaar dat hij er zo raar uitzag. Dat bericht was één van de dieptepunten in mijn oorlogsjaren. 

De winter had zijn intrede gedaan en het was flink koud en vies buiten. Kerstmis en Nieuwjaar waren voorbij toen 
ergens in januari 1945 plotseling een Amerikaanse colonne die via de Rijksweg naar Duitsland onderweg was,stopte. 
Een Amerikaanse officier kwam het erf opgelopen en vroeg aan vader of een aantal van zijn soldaten drie dagen 
mochten uitrusten en slapen in de boerderijstallen. Daarna zouden ze naar de frontlinie in Duitsland gaan. Vader liet 
de officier zijn stallen zien, vol met koeien en varkens en hij wees gelijk naar de hooizoldertrap. De officier ging de 
trap op en was weer vlug terug en knikte duidelijk ‘ja’. De hooizolder boven het vee was goed genoeg als slaapplek 
voor zijn manschappen. Vader kon zich dat ook voorstellen want op de hooizolder was het aangenaam warm door 
het daaronder gestalde vee.  

De officier kwam met zo’n twintig soldaten terug. Die kregen het bevel – want dat had pa de officier wel duidelijk 
gemaakt – geen vuur te maken en ook niet te roken op de hooizolder. De tweede dag zag mijn vader overdag dat er 
wel zeker 20 extra soldaten hun slaapplunje naar zijn hooizolder hadden gebracht. De derde dag hetzelfde liedje. Er 
waren nu ongeveer 60 slaapplekken op de hooizolder ingericht. Daaruit bleek dat het goed vertoeven en slapen was 
op onze hooizolder. Maar pa was er helemaal niet blij mee. Die was bang dat de zoldervloer het zou begeven en 
iedereen en alles op het vee terecht zou komen. Er had één iemand die nacht heel slecht geslapen en dat was onze 
bezorgde vader. De officier die dit geregeld had, zag de bezorgdheid die ochtend op pa’s gezicht. Het was de laatste 
nacht en alle soldaten moesten met hun spullen naar beneden komen. Zomaar weg mochten ze niet. De officier 
beval ieder van hen om als dank aan pa een pakje sigaretten te geven. Daar was vader heel erg blij mee. De officier 
bedankte vader nogmaals heel vriendelijk en liep als laatste het achtererf af. 



Pa had goed geschat: het waren bijna zestig pakjes sigaretten. Het merk kan ik me niet meer herinneren. 

Na wat weken stilte op de Rijksweg kwam het vervoer weer op gang. Heel zwaar verkeer, legertrucks met één of twee 
tanks op de laadbak en ze hadden een heel harde sirene aan, die pijn deed in je oren. Er was ook veel ander druk 
vervoer op de weg richting Duitsland. 

Het rijwielpad links richting Vaals stond manshoog vol met kisten munitie en ander gevaarlijk spul, zoals zakken 
buskruit, rook- en handgranaten en communicatiematerialen: allemaal voor het front. Dat was wel een heel gevaar-
lijke situatie. Je moest er niet aan denken dat daar een bom, granaat of mortier ontplofte. Alles langs de Rijksweg zou 
dan in de lucht of in de fik vliegen. Pa was helemaal niet blij met die ontstane situatie. Hij zag het al voor zich wat er 
kon gebeuren. Aan de overzijde hingen allemaal bedradingen tegen de eikenbomen bevestigd; die draden dienden 
voor de communicatie.  

In ons dorp Keer zelf stonden in veel straten jerrycans benzine en kerosine opgeslagen. Het waren grote vloeibare 
bommen; als daar een vonkje aan zou komen… Die brandstofdepots werden bewaakt door zwarte soldaten. Wij 
hadden nog nooit een donkerhuidkleurig iemand gezien. Ja, zwarte piet, maar die was geschminkt en sprak onze 
moedertaal. De zwarte soldaten sliepen op de zolder van de jongensschool. Onze juf Fien van Kan had het moeilijk 
met die zwarte soldaten; die kwamen iedere keer aan het raam van de gang naar haar kijken. Dit was ook wel te 
begrijpen: een blanke vrouw met mooi lang rood haar, die ook nog eens rode wangen kreeg als ze bekeken werd 
door de soldaten. Meester Bessems, hoofd der school, moest iedere keer bijspringen. En wij maar steeds stiekem 
lachen. Dat waren nog eens leuke schooldagen. 
 
Een bijzondere vondst opgeploegd 
Enkelen jaren na de officiële beëindiging van de Tweede Wereldoorlog (op 5 mei 1945) was pap aan het ploegen op 
het land van zijn broer Sjang, Achter Asseweide genaamd aan ’t Gruùselt. Nabij de hoek van een weiland met een 
doornhaag van de fam. Beckers maakte de ploeg opeens een vreemde beweging. Pa draaide zich om en zag tot zijn 
verbazing dat er een zwarte laars aan zijn ploegschaar zat. Hij had al vlug in de gaten wat hem was overkomen. Op 
die plek was tijdens de oorlog een gesneuvelde Duitse soldaat in een noodgraf begraven dat later niet was terugge-
vonden of waar niet meer aan gedacht was. Mijn neef Frans heeft de politieagent Kersjes erbij gehaald, die ervoor 
gezorgd heeft dat de soldaat is opgegraven en alsnog ergens een fatsoenlijk graf heeft gekregen.  
 
 
 

Nawoord 
Met mijn bovenstaand verhaal hoop ik dat ik een bijdrage heb kunnen 
leveren aan een kijkje in het leven van een boerenjongen in ons dorp Keer 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn niet al mijn verhalen maar wel 
de meeste. Enkele kunnen beter in de vergetelheid terechtkomen. Tege-
lijk wil ik ook de redactie van deze uitgave bedanken voor hun correctie 
en redactie. Ik hoop dat iedereen, maar vooral de jongere generaties, nog 
lang van deze verworven vrijheid mogen genieten. Het was me een ge-
noegen.  

Frans Mingels, ‘ne jong va Keer  


