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Bevrijdingsfeest 7 maart 2020 
 

In aanloop naar het vieren van 75 jaar bevrijding, heeft onze werkgroep vanuit de Dorpsraad 

en de Lommse verenigingen een oproep geplaatst voor foto’s en verhalen over ons dorp en 

haar inwoners in de oorlog. We hebben daar veel reacties op gekregen.  

Om iets blijvends als herinnering aan deze mooie dag te bewaren, hebben we de ingezonden 

verhalen en een deel van de foto’s verzameld in deze verhalenbundel.  

Met dank aan alle inzenders! 

 

Het zijn veelal persoonlijke verhalen van ooggetuigen, mensen die (als kind) bewust de oor-

log hebben meegemaakt. Anderen hebben, soms met behulp van broer of zus, de belevenis-

sen van hun ouders opgeschreven. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze zo uitgebreid 

over de oorlog vertellen. Maar ze willen graag allemaal, misschien voor de laatste keer, hun 

ervaringen delen over wat er in en om Lomm is gebeurd, in de periode 1940 – 1945.  

 

Over de bevrijding zelf, in Lomm op 3 maart 1945, zijn maar weinig verhalen bekend; im-

mers, er was toen bijna niemand in ons dorp die het meemaakte... Toch eindigt deze bundel 

met een terugblik op de bevrijding van Lomm.  

 

Voor wie meer wil lezen over Lomm in de oorlogsperiode, heeft Jeu Hegger in 1994 een mooi 

boek geschreven: LOMM VAN GEHUCHT TOT DORP. In dat boek gaat Jeu ook uitgebreid in op zijn  

persoonlijke belevenissen.  

Deze bundel is in digitale vorm te vinden op de site van Lomm: www.lommonline.nl   

 

We wensen jullie allemaal veel leesplezier met deze indrukwekkende verhalen.  

 

 

De Werkgroep bevrijdingsfeest Lomm, februari-maart 2020    
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 …

Het woord Evacuatie roept bij de mensen die het 

meemaakten, nog altijd nare herinneringen op… 

 

Alvorens de inwoners van Lomm in januari 

1945 door de Grüne Polizei naar het station 

in Straelen werden gedreven, hadden ze bij-

na zes weken gedwongen verblijf moeten 

houden in het Hanik. De bezetter had Lomm 

namelijk begin december 1944 tot Sperrge-

biet verklaard.  

Elke boerderij herbergde in die dagen wel 

tussen de veertig en tachtig personen incus-

lief verscheidene honderden Venlose vluchte-

lingen. Op 14 januari 1945 besloot de bezet-

ter tot de ontruiming van het Hanik.  

Die dag verscheen Oberleutnant Leidemann 

met zijn politietroepen: Heraus, morgenfrüh 

um 8 Uhr müssen Sie in Straelen sein. 

 

In de ochtend van 15 januari verschenen po-

litiemannen om de mensen in de bittere kou 

en door een dikke sneeuwlaag naar het 8 km 

oostelijker gelegen Straelen te jagen.  

Die ontruiming geschiedde zeer hardhandig, 

waardoor men zelfs de kans niet kreeg het 

hoognodige aan kleding en bescherming te-

gen de bijtende kou mee te nemen. Wie niet 

in staat was de tocht te voet af te leggen, 

kon op een vrachtauto meerijden.  

 

De ouderen vertrokken op wagens, de rest te 

voet. In Straelen werden de vluchtelingen in 

een school en in de onverwarmde wachtka-

mers van het station ondergebracht. Het 

wachten duurde ongeveer zes uur.  

Iemand schreef daarover: De venijnige kou 

van de sneeuw onder de voeten trekt door de 

schoenzolen heen. Traag verlopen de avond-

uren. En met het kruipen van de uren neemt 

de kou in vinnigheid toe.  

 

Vlakbij vielen enkele bommen. Eindelijk ver-

scheen de trein die bestond uit 55 ten dele 

kapotgeschoten goederen- en veewagons en 

één personenrijtuig. Voor de zieken, dacht 

men, maar de Grünen namen ze voor zichzelf 

in beslag. In acht wagons lag wat vuil stro op 

de bodem: voor de zieken.  

 

Het is al na elven als de langverwachte trein 

binnen loopt. Iedereen stormt naar buiten. 

Dan begint het georganiseerde ‘einsteigen’. 

Op de open goederenwagons worden kinder-

wagens, kruiwagens en fietsen ingeladen. 

 

Tegen middernacht vertrok de trein die ons 

in een blinde tocht zal voeren naar onbeken-

de streken... 

Vooral het grote gebrek aan water was zorg-

wekkend. Als de trein stopte, sprongen enke-

len snel uit de trein om sneeuw op te schep-

pen en in de wagons te ontdooien.  

Via Wesel bereikte de trein in de vroege och-

tenduren tot ieders geruststelling Winters-

wijk. Het oponthoud in Zwolle duurde slechts 

enkele minuten; té kort voor de hulpverle-

ners om ook maar iets voor de vluchtelingen 

te kunnen doen.  

Het ongemak van een pijnlijke en ongemak-

kelijke houding temidden van slapende men-

sen kan tot een ware marteling uitgroeien. 

Na een ellendige tocht in goederen- en vee-

wagons, die een vol etmaal duurde, arriveer-

den de vluchtelingen, zonder onderweg noe-

menswaardige verzorging te hebben geno-

ten, tegen de avond in de stad Groningen. 

Na enkele dagen volgde de verdeling over  

de provincie 

en de kop 

van  

Drenthe. 

 

Naar het boek 

van A.P.M.  

Cammaert,  

TUSSEN TWEE 

VUREN.  

 

 

  Kaart van de treinreis in januari 1945 
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Evacuatie van de familie Verspaij-Heldens 

1945 naar Hoogkerk 

 

Oktober 1944  

De geallieerde troepen veroverden het gebied 

ten westen van de Maas. Het dorp Lomm en 

de hele gemeente Arcen en Velden, waar 

Lomm bij hoorde, liggen aan de oostkant, te-

gen de Maas aan. Granaten van beide legers 

vlogen over en weer. Veel huizen raakten be-

schadigd en de situatie werd levensbedreigend 

voor mens en dier.  

 

Vanaf eind november mocht er niemand meer 

in de kern van het dorp wonen. Alle mensen 

en dieren moesten hun huizen uit en vertrek-

ken naar de buitengebieden, tegen de Duitse 

grens aan. Of naar zelfgemaakte schuilkelders 

in het bosrijke Lomm. 

 

Nu de familie Verspaij-Heldens, boeren en 

pluimveehouders, wonende vlak tegen de 

grens met Duitsland.  

Het huis was overvol. Het eigen gezin van tien 

personen, plus de beide grootouders Verspaij, 

plus het gezin Muyres-Verspaij, oom en tante 

met negen kinderen, verdreven uit Arcen, plus 

nog een gezin van de westelijke Maasoever 

met zeven personen. Het huis raakte nog vol-

ler door ingekwartierde Duitse militairen.  

 

Een anekdote 

Duitse militairen zetten een pan met water op 

het fornuis, en legden die pan vol met eieren. 

Maar moeder Verspaij viste de gekookte eieren 

uit die pan. Een Duitse soldaat zei veront-

waardigd: Die Eier haben wir gekocht. Maar 

moeder heel laconiek: Unsere Hühner haben 

die Eier gelegt.  

Overigens waren de gewone soldaten lotgeno-

ten. De sfeer was niet vijandig. 

 

Honger was er niet. Met enige regelmaat werd 

een koe getroffen door granaatscherven; dat 

vlees werd dan verdeeld onder de dorpsbewo-

ners. Er heerste een grote onderlinge solidari-

teit, alles werd samen gedeeld. 

 

De evacuatie zelf 

14 januari 1945 kwamen de Duitse soldaten 

met een bevel. Binnen enkele uren moesten 

alle mensen uit hun huizen en schuilplaatsen. 

En dan op eigen gelegenheid naar het treinsta-

tion in de Duitse stad Straelen. Circa zeven tot 

acht kilometer van Huize Verspaij. De opvang 

was in enkele lokalen nabij het station.  

Het was een zeer strenge winter met nacht-

temperaturen van onder de min 20o Celsius, 

en er lag een dikke laag sneeuw. 

 

Moeder en enkele dochters hadden van stof en 

handdoeken voor ieder, van groot tot klein, 

een rugzak gemaakt om enkele noodzakelijke 

spullen mee te nemen. In allerijl werd een 

melkkan gevuld met vlees, dat in weckglazen 

zat; een wijs besluit van moeder. Ook werd 

het schuilkelder-kistje meegenomen. Een klein 

houten babybedje, met daarin de nodige ba-

byspullen, want moeder was hoogzwanger van 

haar negende kind. 

 

Te voet ondergingen de mensen hun lot. Kar 

en paard werden meegenomen, om de moei-

lijk-lopenden niet aan hun lot over te laten.  

Toen het goed donker was, kwam de trein met 

veewagons en in elke wagon lag wat stro. Bij 

daglicht rijden zou levensgevaarlijk zijn ge-

weest in verband met beschietingen.  

Tegen de morgen, toen het al licht werd, 

kwam de trein in Winterswijk weer Nederland 

binnen, tot grote opluchting van de mensen in 

die trein. Inzittenden kon men niet zeggen, 

want iedereen stond. Toen de trein even stop-

te, werd er gauw wat sneeuw gepakt als dorst-

lesser en verder ging de trein. 

Het was al goed donker toen de trein stopte op 

het station in Groningen. Daar werd omgeroe-

pen dat hoogzwangeren zich moesten melden. 

Moeder Verspaij was er daar één van, een zus-

ter nam de jongste dochter uit moeders armen 

en ze liepen samen weg. 

Vader en de anderen waren bezig om hun 

schamele bezittingen uit de wagon te halen en 

plotseling miste vader moeder en kind. Bij 

navraag kwam hij bij hen uit in een wachtka-

mer. Maar zij pakten zich op om de anderen 

van het gezin weer te vinden; zij wilden koste 

wat kost als gezin bij elkaar blijven.  

De andere gezinsleden waren intussen in de 

Harmoniezaal ondergebracht. Pas na midder-

nacht vonden zij elkaar in het onderkomen. 

Het was wel zoeken, er waren drie onderko-

mens, de Harmonie, de Korenbeurs en Ons 

Huis.  
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En er was helaas slechts een gebrekkige ad-

ministratie. 

Bij het gedwongen vertrek uit Lomm had de 

familie Verspaij twee fietsen meegenomen, 

maar bij het uitladen in Groningen zijn die 

fietsen zoek geraakt.  

 

17 januari 1945 

Op een boerenwagen aangekomen in Hoog-

kerk. De eerste overnachting was in een 

school aan het Hoendiep. In een hoek was met 

stro een provisorisch kraambed gemaakt voor 

moeder Verspaij-Heldens. In een nabijgelegen 

café kregen allen hun ontbijt.  

Toen Nellie, de oudste dochter, door het raam 

naar buiten keek, zag zij dat vader Verspaij 

met twee broers en een zwager buiten liepen, 

met moeder op een brancard. Zij liepen rich-

ting het Kruisgebouw, tegenover het café, aan 

de overkant van het Hoendiep. In dat onver-

warmde Kruisgebouw is de jongste zoon, 

Huub, ‘s avonds om acht uur geboren.  

De wijkzuster regelde dat moeder met baby 

gedurende de kraamtijd, tien dagen liefdevol 

werd opgenomen bij de familie Van Loenen, 

haarden, kachels en rijwielen, Kerkstraat 100 

in Hoogkerk [zie verderop hun verhaal]. 

Iedere dag nam vader een van de kinderen 

mee om moeder en Huub te bezoeken bij de 

familie Van Loenen. Nog vele jaren was er een 

hartelijke briefwisseling met de Hoogkerkse 

familie. 

Er werd bij de familie Verspaij nog vaak met 

dankbaarheid over die korte tijd gesproken. 

 

Het grote aantal familieleden, driemaal familie 

Verspaij, en eenmaal familie Muyres-Verspaij, 

was inmiddels overgebracht naar de kantine 

van de Suikerfabriek VIER VERLATEN. Aanvanke-

lijk aten ze daar hun warme maaltijd van de 

centrale gaarkeuken, maar gaandeweg kookte 

een van de vrouwen Verspaij voor de grote 

groep familieleden. Op de dag van vandaag 

herinneren de volwassenen van nu zich dat zij 

in en om die kantine, het als kinderen gezellig 

vonden.  

 

Baby Huub en moeder waren inmiddels aange-

sloten bij de andere familieleden in de Suiker-

fabriek. Maar Huub werd met de dag mager-

der. Door alle ellende en stress had moeder te 

weinig voeding voor Huub. Hoognodig moest 

er koemelk komen. Maar die was moeilijk te 

krijgen. Moeder stapte zelf naar de burge-

meester en vertelde haar verhaal. En zei: 

Ik kan die baby toch niet dood laten gaan? De 

burgemeester regelde dat twee boeren van de 

Friese Straatweg ieder om de andere dag, een 

halve liter melk beschikbaar stelde. Het was 

iedere dag een heel eind lopen, heen en weer, 

maar dat was gewoon de redding van Huub. 

Hij bleef leven. 

Vlakbij die Suikerfabriek stond een kerk. Daar 

mochten de katholieke zuiderlingen hun kerk-

diensten houden met als voorganger pater 

Stan de Meyer. Zelf ook een evacué.  

 

Op 19 mei, daags voor Pinksteren, was het 

vertrek uit Hoogkerk. Op een volgepropte 

vrachtwagen werd de terugreis gemaakt. Ie-

dereen blij weer heelhuids thuis te zijn, maar 

de ravage was groot. De leeggeroofde huizen 

lagen er erbarmelijk bij. Maar dat was voor 

iedereen zo. De draad werd weer opgepakt, 

het leven ging verder, en gaat nu nog steeds 

verder. 

 

Onze Huub uit Hoogkerk 

Hij groeide op in Lomm, met zijn ouders en 

acht broers en zussen. Zo te zien had hij geen 

nadeel ondervonden van de beginperiode in 

Hoogkerk. De lagere school in Lomm, Mulo-B 

in Wellerlooi, en de MTS in Venlo. Zijn carrière 

verliep voorspoedig. Hij werkte als hoofdcon-

structeur bij een matrijzenfabriek voor de 

aluminium-extrusie. Veel was hij onderweg in 

Europa, Azië en Amerika en in het Midden-

Oosten. Hij trouwde met Tiny Hoeijmakers, 

maar zij bleven kinderloos. Zij bouwden een 

mooi landhuis met grote tuin.  

Plotseling, op 52-jarige leeftijd, kwam er een 

einde aan de voorspoed, door een hersenin-

farct raakte Huub eenzijdig verlamd en weg 

was zijn carrière. 

 

Dit is het verhaal, gebaseerd op herinnerin-

gen, van de kinderen van de familie Verspaij-

Heldens. Samengevoegd tot één geheel door 

Jeu Hegger, echtgenoot van de oudste dochter 

van de familie Verspaij-Heldens.  
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September 1944, ik was 12 jaar. Wij waren bij 

onze grootouders op de kermis in Arcen. Venlo 

werd gebombardeerd en wij stonden allemaal 

buiten in Arcen bij de Kalkschop… 

 

Wij woonden in Lomm in het Hanik, Haniker-

weg nummer 59. Heel veel hadden we nog 

niet gemerkt van de oorlog. Maar na de bom-

bardementen in Venlo kwamen er Duitse doc-

toren in ons huis en moeder met mij en de 

jongere kinderen moesten eruit, naar Kusters 

Jaap. Vader en een paar oudere kinderen kon-

den in twee kamers blijven. Dat heeft zo een 

tijdje geduurd en toen konden we gelukkig 

weer allemaal naar ons huis.  

 

Later kwam er Duits geschut achter ons huis 

te staan. Als er geschoten werd moesten we 

de hand tegen de mond houden, anders kon  

je er wat van binnen krijgen…. 

Zo sukkelden we de winter door. 

 

De 13e januari 1945 is mijn jongste zus Ria 

geboren. Mijn broer Pierre was die dag naar  

de Maas geweest met paard en kar om voor  

de Duitsers te werken. Hij kwam blij thuis 

want de 14e hoefde hij niet te werken… 

Zondag de 14e gingen we ‘s morgens vroeg 

naar de kerk bij Moas Naad (verbastering van 

het Franse Leonard) in de bunker, gebouwd in 

de berg. Daarna moesten we ons huis uit. Va-

der vertrok met kar en paard en acht kinderen 

naar Straelen. Moeder bleef thuis met de pas-

geboren baby en met Nel, de oudste dochter. 

De jongste kinderen Ger en Jeu werden in de 

kledingkast verstopt.   

In Straelen werden we in een veewagon ge-

stopt en daarna reisden we een stuk door 

Duitsland. Gelukkig kwamen we in Winterswijk 

weer op het Hollands en ging de reis verder, 

helemaal tot in Groningen. Daar kwamen we 

terecht in de Korenbeurs in een grote zaal. De 

nacht hebben we daar doorgebracht en de 

volgende dag werden we onderverdeeld bij 

families in Langelo, Drenthe. Ik met zus Beb 

bij de familie Barels. Zus Riek, broers Jan en 

Coen bij de familie Venekamp. Vader en broer 

Sjaak bij de familie Sterk en broers Hay en 

Pierre bij mensen waarvan ik de naam niet 

meer weet. We hadden goede plaatsen maar 

het eten was niet zoals thuis. Riek, Coen en 

Jan kregen 20 maal per week petatten en al-

leen op de zondagavond een snee mik. Ik ben 

daar naar school gegaan. Zus Truus is uitein-

delijk ook in Langelo terecht gekomen.   

 

In april 1945 werden we bevrijd van de Duit-

sers. Toen wilde Vader direct weer naar huis. 

Mijn vader met negen kinderen is toen te voet 

vanuit het verre Langelo Drenthe naar huis 

gegaan. Negen dagen hebben we erover ge-

daan. ‘s Avonds hebben we bij boeren gesla-

pen. In Pannerden moesten we de Rijn over-

steken. Soldaten brachten ons over in een 

roeiboot. Daarna ging het over Duitsland met 

een open wagen naar Nijmegen. Daar stopten 

we in het Sint Annagesticht, en wij kregen 

witte mik met jam!  

De dag erna ging het verder per open vracht-

wagen naar Lomm tot bij de Lommersmid. Ik 

heb de hele Hanikerweg afgerend tot aan ons 

huis en was er als eerste. Wat was ik blij… 

 

Dit is wat ik me nog herinner van de familie 

Van Wylick in de oorlog… 

 

Netje Van Wylick-Van Wylick 

 

In 1955 getrouwd en naar Schandelo verhuisd, 

nu woonachtig in het centrum van Velden.  

Dit verhaal is ingestuurd met hulp van Ruud 

Hegger.  

Lagere school, waar nu de Meulenhof is 
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Door Herman Hegger, geboren tijdens de oor-

log op 9 oktober 1942 

 

Wat ik schrijf over de oorlog in Lomm en de 

bevrijding ervan, weet ik hoofdzakelijk van 

mijn oudere broer Jan Hegger (van de Diep), 

nu wonende in Velden in de BLAECKHOF en mijn 

oudere zus Jo (nu Lucassen-Hegger) en wo-

nende op de Paaweg in Velden. Ook heb ik 

gegevens uit het boek LOMM VAN GEHUCHT TOT 

DORP van mijn oudste broer Jeu (helaas afge-

lopen november overleden op 90-jarige leef-

tijd). 

 

Mijn vader Handrie1 Hegger ofwel Dieper Hand 

was gehuwd met Trina Deenen, afkomstig uit 

Walbeck (net over de grens bij Arcen). Zij had 

de Duitse nationaliteit. De Deenens kwamen 

oorspronkelijk uit Velden (Schandelo - Osse-

berg). Opa Deenen had aan het eind van de 

18e eeuw werk gevonden in Duitsland en was 

daar gehuwd met mejuffrouw Cox (Oma) en 

woonde in Walbeck. 

Al mijn vier broers en twee zussen zijn, net als 

ikzelf, geboren op de boerderij DE DIEP op het 

toenmalige adres Rijksweg B 37 Lomm, later 

werd dit Rijksstraatweg 51. 

 

Oorlog 

Tijdens de oorlogsjaren hadden de Duitse mili-

tairen van onze boerderij op de Diep hun 

hoofdkwartier gemaakt. Veel militairen sliepen 

bij ons in de schuur en de zitkamer werd hun 

commandopost. 

 

Dit terwijl wij vier onderduikers onderdak bo-

den, namelijk:  

▪ Hen Deenen, broer van mijn moeder, 

woonachtig in Lomm, op de hoek Rijks-

weg/Hanikerweg, gehuwd met To Luijpers, 

vader van o.a. Jo, Jeu, Toos, Ger en Hay. 

Ome Hen was Duitser en werd als soldaat 

in Leipzig opgeleid. Hij weigerde echter te 

vechten voor het Duitse leger, vandaar dat 

hij deserteerde. 

 
1 Hendrik = Henri op zijn Frans = Handrie = Hand 

▪ Jac Janssen, woonachtig in het Hanik; va-

der van o.a. Tuün, Emmie en Jan. Ook Jac 

was Duitser van geboorte maar wilde niet 

in militaire dienst.  

▪ Wiel Hendrikx en zijn echtgenote Door uit 

Blerick. Wiel was eveneens Duitser, die ook 

Duitse militaire dienst weigerde.  

 

Deze onderduikers zaten op de zolder boven 

de varkensstal waar een ruimte was, die alleen 

via een kruipgat vanaf de hooizolder te berei-

ken was. Als de kust veilig was kwamen zij bij 

ons mee eten. Anders werd er door iemand 

van ons hun eten op zolder gebracht. 

 

 

Neef Jan Hegger (van Stiene Piet), die bij het 

ondergrondse verzet zat, kwam regelmatig op 

de Diep om bij de Duitsers te spioneren. Hij is 

ooit met een fanatieke Duitser het bos in gelo-

pen en alleen teruggekomen. Waar die Duitser 

is gebleven wisten wij niet; wel dat Jan altijd 

een revolver in zijn zak had… ôs Mam was 

nooit blij met het bezoek van Jan in verband 

met mogelijke represailles door de Duitsers. 

 

Alle volwassenen moesten in het bezit zijn van 

een persoonsbewijs, afgegeven door de plaat-

selijke gemeente, met daarop een pasfoto, 

vingerafdruk, geboortedatum, beroep en 

adres. Van mijn oom Kuëb en tante Nel heb ik 

deze originele bewijzen aan het 

Lomm; op de achtergrond de oude kapel en pastorie, op de 

voorgrond rechts de winkel van (Stiene Piet) Hegger 
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OORLOGSMUSEUM IN OVERLOON geschonken, maar 

ik heb nog kopieën.  

De kerkklok was uit de toren gehaald en in 

beslag genomen voor de Nazi-wapenindustrie. 

Op de Bosberg (nu Diepstraat) hadden de 

Duitsers een groot kanon, genaamd DE DIKKE 

BERTA, boven op de toenmalige zandberg ge-

plaatst, richting de kerktoren van Lottum, 

waar een uitkijkpost van de Engelsen was. Of 

hier ooit mee is geschoten, is mij niet bekend. 

 

Op de Vosberg in de bossen (tussen Spikweien 

en de Diep) hebben de Duitsers bunkers en 

loopgraven gemaakt voor eigen beschutting. 

Op diezelfde plekken hebben de Engelsen later 

bij herovering daar eenmansputjes gegraven, 

waarin zij weg konden duiken bij vijandelijke 

schoten. 

 

Omdat ons paard in beslag was genomen ter-

wijl er toch op het land gewerkt moest wor-

den, stelden de bezetters twee paarden aan 

pap beschikbaar met een begeleidende sol-

daat, genaamd Toni Althammer. Ome Hen 

ging hier als knecht mee naar het Tongelder in 

het Hanik, achter Van Rens, waar nu de ge-

broeders Kusters aardbeien kweken. Hier gin-

gen zij het land bewerken.  

De tweede dag kon die uitgeleende soldaat 

niet meer mee want die moest naar het front 

bij Overloon. Bij het afscheid zei Toni tegen 

ome Hen: Und nun Heinrich, pass mal gut auf 

und lass dich nicht fangen. Ome Hen was to-

taal verbouwereerd dat die soldaat op de 

hoogte was, hij had hem hier niets over ver-

teld… 

 

Onze Jan was als vijfjarige nieuwsgierig wat 

die soldaten uitspookten in het Brouwerswei 

(tussen de Diep en Paal 80, waar nu de paar-

den van Ton en Els Hendrikx lopen) totdat er 

een brisantgranaat tot ontploffing werd ge-

bracht, die hevige lichtflitsen veroorzaakte. Jo 

riep Jan dat hij snel naar huis moest komen. 

Wat Jo ook nog gezien heeft was dat een hoge 

Duitse legerofficier op de fiets naar Velden 

ging en in het Brouwerswei een andere fietser, 

een ondergrondse uit Velden (Theelen) tegen 

kwam, die de officier met zijn pistool neer-

schoot. Blijkbaar was dit geen geliefde officier 

bij zijn eigen troepen, want de wachtpost liet 

de heer Theelen ongestoord door gaan. 

 

Jeu was als 15-jarige onderweg naar een 

vriendinnetje achter in het Hanik bij Hendrikx 

Hannes, dicht bij de grens. Omdat dit Sperr-

gebiet was, werd hij door soldaten gearres-

teerd en bij Schreurs Handrie (Janssen) in de 

kelder opgesloten. Toen mam dat hoorde is zij 

hem daar op gaan halen. 

 

Toen het later te onveilig werd voor onze on-

derduikers, hebben zij met mijn vader en de 

oudere broers, achter de boerderij in het bos 

bunkers gegraven. Een voor de onderduikers 

en de andere voor ons als dat nodig mocht 

zijn. Deze bunkers werden gestut met den-

nenpalen en afgedekt met een zeil en takken. 

In de bunker die voor ons gezin was gegraven, 

hebben wij nooit geslapen.   

’s Avonds werd er eten naar de onderduikers 

gebracht met als reden dat daar een heks 

woonde die wij eten moesten brengen (aldus 

mijn zus Jo en broer Jan, die toen nog 7 en 5 

jaar oud waren).           

Op een gegeven moment was Jo achter ons 

huis op de Diep aan het schommelen en 

meende toen ome Hen boven op de berg te 

zien. Zij ging dit aan mam vertellen, maar 

mam ontkende dit, totdat Jo nog hoger 

schommelde en ome Hen zag in zijn boeze-

roen, zo’n blauw overhemd, en hem bij zijn 

naam riep. Hij keek op en zwaaide naar Jo. 

Daarna moest ze plechtig aan mam beloven 

dat ze dat nooit mocht vertellen, anders kon 

het wel eens heel slecht met de hele familie 

aflopen… 

Regelmatig kwam mevrouw Selen uit Venlo te 

voet naar ons, vermomd als ziekenzuster, met 

kleding voor ons en zij nam dan vlees en 

groente voor haar gezin mee terug.  

 

Evacuatie naar het Hanik 

Toen de Engelsen oprukten vanuit het westen 

tot aan de Maas bij Lottum en Grubbenvorst, 

werden de gevechten heviger en moesten wij 

(ik was toen ruim 2 jaar) onze boerderij op de 

Diep midden december verlaten en vonden we 

onderdak in de reuben-kelder van Hendrikx 

Hannes in het Hanik (nu Groenen) op 3 km 
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van het schootsveld. Hier zijn wij tot half ja-

nuari verbleven.                        

Alle huisraad was in de gegraven gaten en 

bunkers opgeslagen, inclusief de complete 

inmaak.  

 

De deserteurs (Ome Hen en de anderen) kon-

den natuurlijk niet mee en bleven in het bos in 

de bunkers achter en leefden tijdens onze 

evacuatie vooral van de inmaak van mam. Ook 

werd rauw spek en rauw look gegeten en alles 

wat maar eetbaar was. Het is mij niet duidelijk 

hoe ze hier aan zijn gekomen. Van de sneeuw 

boven op de bunker werd water gedronken. 

Hun behoeften moesten ze in de bunker doen, 

want zij konden met die sneeuw niet buiten 

komen in verband met onvermijdelijk achter te 

laten sporen. 

 

Evacuatie naar Groningen 

In het bos bij familie Aerdts (Moas Naad) was 

een bunker gegraven waarin ’s zondags de h. 

mis werd opgedragen. Zo was dat ook de be-

doeling op zondag 14 januari 1945 (woensdag 

17 januari is St. Antonius, de patroonheilige), 

maar terwijl de parochianen daarheen onder-

weg waren, werden zij tegengehouden door de 

Nazi Grüne Polizei. Zij moesten naar hun 

woonadres (wij bij Hendrikx Hannes) terugke-

ren en zich onmiddellijk klaar maken voor 

evacuatie te voet naar Straelen. Het had hard 

gesneeuwd en het lopen, vooral met kinder-

wagens, was erg zwaar. 

Met Margriet (4 maanden oud) in de kinder-

wagen liepen wij, na Trienekens linksaf, rich-

ting Straelen. Voorbij de Hoek van Holland riep 

een bekende Duitse mevrouw mijn moeder toe 

dat ze met haar gezin wel bij hun konden blij-

ven. Maar Mam wilde dat niet omdat ze tot de 

Lommse mensen behoorde.  

 

In Straelen aangekomen werden wij verzameld 

in een schoolgebouw, waarna we naar het sta-

tion moesten toen de trein gearriveerd was. 

Daar moesten wij allen plaats nemen in een 

veewagon: de bodem was bedekt met stro en 

de nodige strontresten. In deze wagon waren 

naast Lommse ook enkele Veldense inwoners. 

Langzaam kwam de boemeltrein op gang rich-

ting Groningen, maar waarheen, dat wisten we  

toen nog niet. In totaal heeft die ‘luxe’ trein-

reis anderhalve tot twee dagen geduurd. 

 

In de stad Groningen werden wij opgevangen 

in de Harmoniezaal en anderen in de Koren-

beurs en kregen gesmeerde boterhammen 

met vlees erop en havermoutpap (zonder sui-

ker, want die was op de bon) van de plaatse-

lijke bevolking. Wij verbleven daar enkele da-

gen en werden vervolgens in groepen inge-

deeld. 

Nellie Poels uit Velden, mijn latere echtgenote, 

was met haar ouders en broers in dezelfde 

trein, maar een andere wagon, en werd in 

Groningen opgevangen in de Korenbeurs en 

kregen daar per persoon een ‘vluchtelingen- 

verklaring’ uitgereikt. Deze verklaring hangt 

nog steeds bij ons in de hal. Naar mijn weten 

hebben onze gezinsleden nooit zo’n verklaring 

gekregen. 

 

Onze groep werd per bus naar Marum ver-

voerd, dicht bij de provinciegrens van Fries-

land en Drenthe. Daar kwamen wij bijeen in 

CAFÉ KRAM om vervolgens allen gekeurd te 

worden door de huisarts. 

Vervolgens werden alle families verdeeld over 

diverse adressen, waarbij de bewoners geen 

keus of inspraak hadden: 

▪ Jo (8 jaar) werd als eerste toegewezen aan 

familie Sibrandie, de huisarts die ons ge-

keurd had en een dochter had van Jo haar 

leeftijd; 

▪ Jeu, 16 jaar, kwam bij bakker Roelofsma; 

Aankomst van evacués in Groningen 
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▪ Lies de Rijk, onze huishoudelijke hulp, 

kwam bij de huisschilder Huisman; 

▪ Jan (6 jaar) kwam bij Klaas de Boer; 

▪ Harrie werd als 4-jarige toegewezen aan 

de familie Swieringa; 

▪ Mam kwam met mij (Herman, 2 jaar en 3 

maanden) en Margriet (4 maanden) bij fa-

milie Koenes (elektricien); 

▪ Pap werd met Hay van Stiene Piet (vriend 

van Lies) bij Meine de Boer, (vee- en café-

houder) gestationeerd; 

▪ Ger tenslotte kwam als 12-jarige bij de 

familie Van der Heiden, klompenmaker. 

 

Verblijf in Marum 

Wij hadden het met ons gezin in Marum erg 

goed getroffen. 

Dat wij als rooms katholieken daar door pro-

testanten (gereformeerden en hervormden) en 

zelfs ongelovigen, die wij ‘heidenen’ noemden, 

liefdevol opgenomen werden in hun gezinnen, 

was voor ons eigenlijk vooraf ondenkbaar. 

 

 

 

 

 

In Marum was geen rooms katholieke kerk. 

Wel in het nabijgelegen Drachten (Friesland). 

’s Zondags werd die kerk dan ook door ons 

gezin en de overige Lommenaren, voor zover 

mogelijk, bezocht. 

De dochter van de familie Koenes, Zus ge-

naamd, was blij met baby Margriet en kleuter 

Herman. Wij hebben hier altijd goede contac-

ten mee gehouden, zelfs tot nu toe. Ook Har-

rie heeft goede herinneringen aan de familie 

Swieringa overgehouden. 

 

Jan was in Marum gevallen en had zijn knie 

bezeerd. Mevrouw Greet de Boer (verpleeg-

ster) heeft hem toen verbonden met een 

zwachtel en met een sluitspeld het uiteinde 

van de zwachtel aan de doek vastgespeld.  

Auw, zei Jan, maar dat kon niet, zei mevrouw 

de Boer. Enkele dagen erna heeft zij het doek 

eraf gedaan en kwam tot haar schrik tot de 

reden van Jans auw: De speld was door het 

vel heen gestoken en het knie was hierdoor 

gaan zweren. O lieverd, zei ze toen, wat heb ik 

jou toch aangedaan!! 

 

Bij familie Koenes kwam pap regelmatig stie-

kem met pa Koenes naar RADIO NEDERLAND luis-

teren in de bedstee, waar die radio voor de 

Duitsers was verstopt. Zo bleven zij op de 

hoogte van de oorlogsvorderingen door de 

Amerikanen, Engelsen en Polen tegen Nazi-

Duitsland. 

Daar hoorden zij dat Lomm op 3 maart 1945 

bevrijd was. Het noorden met Marum nog niet. 

 

Begin mei kwamen Engelse militairen met car-

riers (kleine tanks op rupsbanden) onder luid 

gejubel Marum binnengereden. Hierna kon aan 

een terugreis naar Limburg gedacht worden, 

maar hoe…?? Op de halfopen vrachtwagen van 

Fer van ome Piet hebben we toen enkele da-

gen later met ons hele gezin Marum verlaten. 

 

Thuis in Lomm aangekomen, kwamen wij tot 

de ontdekking dat al het houtwerk uit ons huis 

was gesloopt door de Duitsers om het op te 

stoken voor wat warmte. Ook waren alle ruiten 

kapot door de granaatinslagen in de omge-

ving. Veel huizen, waaronder onze eigen boer-

derij, en vooral de kerk waren ernstig bescha-

digd door het oorlogsgeweld. 

Gelukkig had pap het meubilair in de bunkers 

en in de grond achter de boerderij opgeslagen, 

zodat wij weer enkele bedden, kasten en tafels 

ter beschikking hadden. Behalve het bestek en 

andere metalen voorwerpen, deze waren 

waarschijnlijk door de Duitsers ontdekt en 

meegenomen. 

 

Lomm, 4 januari 2020 

Herman Hegger 

 

Wat zouden wij nu doen als de vluchtelingen uit Syrië, 

Somalië en andere oorlogslanden, hier bij ons verplicht 

werden om in onze gezinnen te worden opgenomen?    

Persoonsbewijs 
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In Velden hielpen P.J. in het Zandt, J.J. Thee-

len, gemeentesecretaris L.F.L. de Lang Evert-

sen, J.H.M. Knaapen, G.H. Duyf, H.J.H. Bouten 

en kapelaan H.J. Meijs en in Lomm de gebroe-

ders J.H. en H. Hegger, koster P. Janssen en 

F. Peeters. Het contact met het groepje in 

Lomm kwam medio 1941 via Reutelingsperger 

tot stand.  

 

Onderduikers & Verzet 

Over het aantal krijgsgevangenen dat via Ar-

cen, Lomm en Velden aan de repatriëring be-

gon, bestaat geen zekerheid. Naar eigen op-

gave hielpen Reivers en Reutelingsperger circa 

zestig krijgsgevangenen, van wie er veertig 

naar koster Janssen in Lomm werden ge-

bracht. De plaatselijke beheerders van de 

veerponten en de broers Hegger hielpen bij 

het over de Maas zetten van de vluchtelingen, 

bij wie zich later ook Nederlandse en Russische 

dwangarbeiders voegden. Voorts arriveerden 

enkele vluchtelingen rechtstreeks vanuit Duits-

land in Lomm. De meesten bereikten de drie 

plaatsen echter door tussenkomst van ande-

ren. Het aantal Franstalige krijgsgevangenen 

dat via Arcen, Lomm en Velden aan de tocht 

naar huis begon, lag vermoedelijk tussen de 

honderd en tweehonderd. 

 

Bron: A.P.M. Cammaert, ‘Tussen twee vuren, Fronttijd en 

evacuatie van de oostelijke Maasoever in Noord- en Mid-

den-Limburg: september 1944-mei 1945’, Assen, 1983. 

 

 

Eerste oorlogsslachtoffer 

na de oorlog 
 

Johannes Gerardus (Jantje) Heijnen.  

Geboren in Lomm op 10 juni 1938, wonende 

in Arcen op het adres B 1. Overleden in 

Lomm op 22 mei 1945.  

 

Overal in de gemeente Arcen en Velden la-

gen (stapels) mijnen en andere munitie. 

Op 22 mei 1945 ontplofte er in de voorma-

lige kasteelboerderij aan het Lottums 

veer een landmijn, waardoor Jantje Heij-

nen werd gedood. 

 

Bron: J. Keltjens e.a., Arcen ’n dorp in oorlogstijd  

(Arcen 1986) p. 121 en 132. 

Zie ook pagina 15. 

 

 

De gebombardeerde kerk 
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Hierbij enkele tips betreffende de organisatie 

van de bevrijdingsherdenking Lomm, voor zo-

ver ik mij kan herinneren.  

 

De bezetter vorderde mannen om langs de 

Maas loopgraven te graven en paard en wagen 

voor aanvoer van hout om bunkers te bouwen.  

 

Bij het naderen van de Maas door geallieerde 

troepen werd het granaatvuur op Lomm inten-

siever met als doel de kerktoren. Duitse troe-

pen trokken terug via het pontveer Lottum-

Lomm, waarbij in beslag genomen koeien 

werden meegedreven, bestemd voor de gaar-

keuken van de Duitse militairen. Geallieerde 

vliegtuigen voerden beschietingen uit op het 

veer. Een Duitse soldaat is tijdens het patrouil-

le lopen gesneuveld; hij heeft op de schuur 

van de boerderij gelegen en werd vervolgens 

afgevoerd naar Duitsland.  

 

Door de beschietingen op Lomm werden ook 

huizen getroffen. Zo ook de boerderij, waarbij 

er een granaat insloeg naast het kelderraam. 

Hierbij raakte de vervangende geestelijke, een 

pater van St. Paul, gewond en werd door Duit-

se militairen naar een Duits hospitaal ver-

voerd. Hierop moest de bevolking Lomm verla-

ten en zocht onderkomen in het Hanik of el-

ders en in zelfgebouwde bunkers. Als in huizen 

geen plaats was, verbleef men in kippenhok-

ken en op schuren. Voor de veiligheid werd 

een schuilkelder gebouwd (voor 30-40 perso-

nen) die als slaapruimte diende, aan de bos-

rand tegenover boerderij Aarts (Moas Naad). 

Ook werd er geregeld vee geslacht; vanuit 

Venlo kwamen mensen vlees halen in ruil voor 

goederen.  

 

Half januari 1945 moesten we door de sneeuw 

te voet naar treinstation Straelen en werden 

we in veewagons via Duitsland vervoerd naar 

Groningen. Daar hebben we in de Korenbeurs 

overnacht en de volgende dag een overnach-

ting in Roden. We hebben daar op een koestal 

achter koeien geslapen, en als laatste reis op 

een open boerenkar naar Drenthe.  

 

 
 

Eind april zijn we bevrijd. Er zijn toen enkele 

evacuees met de fiets naar Lomm vertrokken; 

de overige evacuees volgden in mei op een 

open vrachtauto naar Lomm.  

Na de bevrijding was er nog het gevaar van 

landmijnen, vooral langs de Maas. Er zijn door 

ontploffing van die mijnen na de oorlog nog 

mensen verongelukt.  

 

Hopende hiermee enkele bruikbare tips te 

hebben vermeld. 

 

Met vriendelijke groet, Frans Muijres  

Echt, 16-01-2020 

Arbeitseinsatz in Lomm 
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Op het kerkhof in Lomm ligt het militaire graf 

van Ome Herman (Hendriks), de broer van 

mijn vader. 

Het verhaal van Ome Herman maakt duidelijk 

dat oorlogen bedacht en uitgelokt worden door 

machthebbers, dat zij die het mogen uitvech-

ten, geen boodschap hebben aan de argumen-

ten waarom deze oorlogen worden begonnen. 

 

 
 

Dat deze ‘gewone mensen’ niet passen in de 

kaders ‘zwart of wit’, ‘goed of fout’ die vaak, 

achteraf, aan oorlogsbelevenissen worden 

meegegeven, aan welke kant van de strijden-

de partijen ze ook staan. 

 

Ome Herman is geboren in Duitsland. Daar 

gingen in de Eerste Wereldoorlog veel Neder-

landers tijdelijk werken in de textielindustrie. 

Hij groeide op in het Hanik, vlak aan de grens. 

In de boerderij waar Spreeuwenberg (ge-

trouwd met tante Lies) en later Groenen 

woonden. Hij was de tweede uit een gezin van 

acht kinderen. Zijn oudste zus was tante Door. 

Zij was getrouwd met ome Jack (van de 

Nörtjes). Ome Jack kwam uit Auwel Holt in 

Duitsland. 

 

Tijdens de mobilisatie in 1939 werd Ome Her-

man gelegerd in Sambeek. Hij bemande met 

vier andere soldaten een kazemat, bij het 

veerpont van Afferden, aan de andere kant 

van de Maas. Een van deze vier kwam uit  

Arcen, Meijboom. 

 

Op 10 mei 1940, twee dagen vóór Pinksteren, 

begon de oorlog in de vroege ochtend. De 

Duitse soldaten kwamen ook in het Hanik over 

de grens en kwamen langs de boerderij.  

Iedereen daar wist dat Ome Herman zou moe-

ten vechten voor zijn leven. 

Het gevecht was hevig maar van korte duur. 

De Duitsers hadden in Afferden een kanon 

opgesteld dat de kazemat met talloze schoten 

buiten gevecht stelde. Van de vijf soldaten die 

in de kazemat zaten, zijn er drie gesneuveld. 

Eén was er zwaargewond en een ander had 

bijna niets. 

 

 

Ome Herman werd door de Duitse soldaten 

langs de kazemat begraven. 

Het bericht van het overlijden bereikte Opa en 

Oma nog dezelfde dag. De volgende dag zijn 

Opa en mijn vader, Ome Herman met paard 

en wagen gaan halen en hebben hem in Lomm 

op het kerkhof begraven. 

 

De Duitsers hadden in 1941, toen ze de oorlog 

met Rusland begonnen, een grote behoefte 

aan soldaten. Zo werden ook de Duitsers die 

niet meer in Duitsland woonden opgeroepen. 

Of ze nu getrouwd waren of niet ze moesten 

soldaat worden. Zo ook Ome Jack. Hij werd in 

een uniform gestoken en moest naar Rusland. 

De ontberingen daar waren groot. In 1944 

mocht hij voor een korte periode met verlof. 

Dat moment gebruikte hij om te deserteren. 

 

  

De door artillerievuur zwaar beschadigde 

kazemat in Sambeek 
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Uiteraard zochten de Duitsers hem en hij 

moest dan ook onderduiken. Dat deed hij bij 

Hegger in de bossen. Daar werd een hol ge-

graven waar hij zich met enkele anderen  

schuil hield. Ze werden door de familie van 

levensmiddelen voorzien. 

Dat werd echter een probleem toen Lomm 

moest evacueren. Er bleven een paar mensen 

in het dorp achter die voor de onderduikers 

zorgden. 

 

Na de bevrijding kon Ome Jack tevoorschijn 

komen en het leven weer oppakken. Ome 

Herman had een verloofde, hij zou gaan trou-

wen. Zijn verloofde heeft altijd contact gehou-

den met de familie en bezocht altijd mijn Oma, 

ook nadat ze met een ander trouwde en kin-

deren kreeg. 

 

Ome Herman werd gedood door Duitse militai-

ren; desondanks had binnen het gezin nie-

mand een wrokgevoel tegen de Duitsers. Dat 

Ome Jack bescherming werd geboden is te 

begrijpen. Hij was immers getrouwd met ie-

mand uit het gezin. Mijn vader vertelde echter 

ook van een Duitse tankbemanning die in de 

nadagen  

 

van de oorlog, 

mét hun tank, 

waren gedeser-

teerd. Zij zochten 

een schuilplek en 

vonden die in het 

Hanik. De tank 

werd verborgen 

onder het hooi. De 

bemanning kon 

zich daar schuil-

houden. Na enige 

dagen hebben ze 

hun weg vervolgd. 

 

Rob Hendriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de boerderij aan het veer in mei 

1945 na de evacuatie in Groningen. Blij weer 

terug te zijn. Bij de schuur van de boerderij 

lagen nog landmijnen en mijn 

broertje Jan mocht hier niet 

komen voor te spelen, want het 

was er gevaarlijk. Bij het spelen 

in de schuur is Jantje op een 

mijn gelopen en overleden op 22 mei 1945. 

Volgens het prentje werd de vreugde van de 

ouders weer veilig en wel thuis te zijn, ruw 

verstoord door dit droevige ongeval. 

 

Door Jeu Heijnen, geboren op de boer-

derij bij het veer, op 29-11-1942.

 

Oorlogsgraf Herman Hendriks, 

kerkhof Lomm 

Het verslag van de gevechten is terug te vinden in een 

uitgebreide publicatie onder  

https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bes

tanden/uitgaven/1941/1941-0319-01-0072.PDF 

Jantje Heijnen 

https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1941/1941-0319-01-0072.PDF
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1941/1941-0319-01-0072.PDF
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Jac Verspaij: mijn verhaal aangevuld met her-

inneringen van mijn zus Truus. 

 

Op 10 mei 1940 was ik 3 jaar oud toen mijn 

Grootva en Grootmo hun 50-jarig huwelijks-

feest vierden. De weg van ons ouderlijk huis 

(tegenover de Sauna) tot de kerk was geheel 

versierd voor het feest. Achteraf heb ik horen 

zeggen dat de Duitsers dachten dat ze feeste-

lijk werden ingehaald toen ze Lomm binnen-

kwamen. 

 

 
 

In 1942 vielen er enkele bommen in Lomm.  

Eentje op 300 meter van ons huis vandaan. 

Deze zorgde ervoor dat enkele pannen van de 

schuur die aan het huis vast zat werden be-

schadigd. 

 

In september 1944 zaten de Engelsen in Lot-

tum. De Maas was toen de frontlijn. De Duit-

sers zaten tussen de Maas en de Duitse grens. 

Om die reden wilden ze geen burgers meer in 

dat gebied. Daarom moesten ook alle inwoners 

van Lomm de huizen uit. De meeste gingen 

naar het Hanik en veel naar Moas Naad en 

Arts. Mijn grootouders trokken in bij familie in 

het Hanik. 

Wij gingen niet naar het Hanik. Mijn Va en Mo 

met 8 kinderen (Mia, Wiel, Truus, ik, Annie, 

Jo, Jan en Hay) van 1 tot 12 jaar gingen naar 

zelf uitgegraven bunkers in het bos. Drie koei-

en stonden vlakbij de bunkers, terwijl drie 

paarden iets verderop werden gestald.         

De families Verbeek en Wismans hadden ook 

bunkers uitgegraven in het bos. 

Op de volgende pagina staat een kaartje met de locatie en 

perceel waar de bunkers waren gegraven.  

 

In het Hanik werd ons brood gebakken en en-

kele koeien geslacht voor het eten. Het water 

haalden we bij een bron. We maakten vuur om 

te koken en er was natuurlijk geen verwar-

ming. De kerkdienst was ook tijdelijk in het 

Hanik. 

Half januari haalden de Duitsers ons bij de 

bunkers op. Mijn Va gaf door dat er verderop 

enkele paarden stonden. De Duitse soldaat die 

ons kwam wegsturen, beloofde dat hij voor 

een oplossing voor de paarden zou zorgen. 

Later bleek dat niet te zijn gebeurd.  

 

We liepen door de sneeuw en in de kou naar 

Straelen. Driedubbel gekleed en verder bepakt 

en gezakt. Daar aangekomen werden we met 

25-30 personen in treinwagons geladen. De 

bestemming was onbekend. In Winterswijk 

kwamen we weer in Nederland aan en reden 

we verder naar Groningen. In de Korenbeurs 

werden we ontluisd.  

Met drie families kwamen we in de kantine van 

de Suikerfabriek, waar ze suikerbieten ver-

werkten, in Hoogkerk. Hier werd mijn neef 

Huub Verspaij geboren. Andere families kwa-

men bij Groningse gezinnen terecht. 

 

De kuilen die vandaag de dag nog zichtbaar zijn 
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Hier zaten we tot de bevrijding in mei. Op  

19 mei zijn we in een vrachtwagen naar Lomm 

gereden. Ons Mo was hoogzwanger en stond 

op het punt een kind te baren. Het voorstel 

om haar onderweg, in Doetinchem in het zie-

kenhuis op te nemen, wees ze resoluut af. 

Gelukkig was ons huis goed bewoonbaar. Daar 

had onze neef Wiel Verspaij (grote Wiel) voor 

gezorgd. Maar van de bij de evacuatie achter-

gelaten goederen en kleding was veel verdwe-

nen. Op 20 mei werd mijn jongste zus Henny 

geboren. 

 

 

 

 

Via de HARK (HULP ACTIE RODE KRUIS) werden 

spullen uitgedeeld. Maar ook gingen we kijken  

naar de in het dorp achtergebleven en verza-

melde artikelen van inwoners uit Lomm. 

Daarmee gingen we dan naar de in het kraam-

bed liggende Mo en vroegen haar is dit van 

ons? Bij nee werd een en ander weer terugge-

bracht. 

We ontdekten ook dat de achtergelaten paar-

den waren doodgevroren of verhongerd.  

 

Door Jac en Truus Verspaij, en is ingestuurd 

met hulp van Geert Verspaij  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Locaties van een deel van de Lommse bunkers 

Familie Verspaij – 50-jarig huwelijksfeest op 10 mei 1940 
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LOMM 75 JAAR  BEVRIJD 

… maar de familie van den Hombergh uit de 

Voort niet, want op 3 maart zaten wij nog op 

de grens Groningen/Drenthe, in het dorpje 

NIETAP verspreid. Daar ben ik toen op 13 mei 

10 jaar geworden. Niet veel later, de juiste 

datum weet ik niet meer, zijn wij met ons hele 

hebben en houden op een vrachtauto naar 

huis gereden. 

Onderweg in Gennep (dit was de tweede stop) 

bij een klooster werden wij opgevangen, kre-

gen wat te eten en werden wij wat opgefrist. 

Mijn ouders kregen daar uitleg wat ze konden 

verwachten van de door de oorlog aangerichte 

schade aan de woning/boerderij. Dat was niet 

best, dat konden wij zien aan de reactie van 

onze ouders. 

 

Duitse inval 

Maar goed, laat ik toch maar bij het begin be-

ginnen met mijn zeer trieste verhaal. 

Voor mij begon de oorlog pas toen ik, staande 

voor mijn ouderlijke woning in de Voort, een 

hele colonne militaire voertuigen zag naderen 

over de Rijksweg, komende vanaf de richting 

Venlo. Toen was ik nog een klein manneke, en 

daarom heeft dat heel veel indruk op mij ge-

maakt; dat beeld bleef lang hangen.  

 

Razzia’s 

De strijd werd steeds heftiger en dat gingen 

wij ook merken, met veel vliegtuigen die over 

kwamen en links en rechts wel eens een 

bommetje lieten vallen. Ook werden er door 

de Duitsers razzia’s gehouden, om mannen en 

jongens op de pakken en op transport te zet-

ten naar Duitsland, om daar te werken voor 

hen. Daarom werd er in de buurtschap de 

Voort familieraad gehouden wat daaraan te 

doen. Men besloot gezamenlijk een schuilkel-

der (bunker) te bouwen in de Voorterberg, 

zodat als er melding kwam van razzia’s, de 

mannen konden vluchten naar die schuilkel-

der. Als er een melding (luchtalarm) kwam 

van een aanval met bommenwerpers, gingen 

alle vrouwen, meisjes en kinderen in de kelder 

bij de familie Hendriks. Daar werd dan meestal 

door mijn vader (een beetje verkleed als een 

oud mannetje) de rozenkrans voorgebeden. 

Om ons kinderen stil te houden, kregen wij 

aanleng-limonade, een griesmeel-pletske en 

wat speelgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Voort verlaten 

Het werd steeds gevaarlijker in de Voort, want 

de geallieerden aan de overkant van de Maas 

zagen de Duitse bedrijvigheid in de Voort na-

tuurlijk ook. Want ons huis werd al deels inge-

nomen door Duitse soldaten en een schoen-

maker had zich gevestigd op een van de ka-

mers. In de stallen moest plaats gemaakt wor-

den voor hun paarden met de nodige attribu-

ten die daar bijhoren.  

Wie dat besliste weet ik niet, maar mijn vader 

kreeg de opdracht om met het hele gezin de 

boerderij onmiddellijk te verlaten. Wij verlie-

ten toen, alles achterlatend (nou alles, maar 

toch hééééél veel) de boerderij en gingen met 

de hele familie naar de buurtschap De Bong in 

Velden. In het ouderlijk huis van mijn moeder 

woonde een zus van haar met zeven personen 

en wij kwamen met vijf kinderen en onze ou-

ders, daar nog bij. Want de twee oudste  

...pletskes… 
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jongens werden ondergebracht bij de familie 

Voesten (Cronenberghs) in de buurtschap het 

Hanik in Lomm. Beide locaties lagen veel ver-

der van de Maas in een bosrijk gebied en men 

dacht dat het daar niet zo gevaarlijk was. 

 

De Bong 

Aankomend op de Bong waren de ouders  

druk doende om voldoende slaapplaatsen te  

creëren. Want wij hoorden dat er nog een der-

de familie naar dat adres zou komen. 

De mannen waren achter een loods in een hel-

ling een schuilkelder aan het graven waarin 

ook slaapplaatsen werden gemaakt. De woon-

kamer van dit huis lag naast de weg waarop 

soms wel veel Duitsers langs kwamen met 

verschillende voertuigen. Veel van die families 

zaten in de woonkamer, waaronder ook onze 

Oma, terwijl wij kinderen in de woonkeuken 

aan het spelen waren onder het genot van 

wederom de aanleng-limonade en een pletske.  

Op een dag was het ook weer druk met langs-

komende Duitsers en ze waren goed en wel 

voorbij, toen er een granaat in sloeg, net voor 

het raam van de woonkamer. Scherven vlogen 

door het raam naar binnen en een scherf 

kwam terecht in de rug van een meisje van 

het derde gezin. Zij was op slag dood. Dat was 

natuurlijk een héél verschrikkelijke situatie 

met geschreeuw en huilen en overal in de ka-

mer veel bloedsporen. Wij kinderen hoorden 

dat in de keuken en wilden naar de kamer 

gaan kijken, maar dat mocht niet, wij moesten 

in de keuken blijven.  

Wij zijn daar toch enkele weken gebleven, 

maar op een gegeven moment werd het te 

gevaarlijk en moesten wij evacueren. 

 

Evacuatie 

Op 14 januari 1945, het was erg koud en er 

lag een pak sneeuw, moesten wij te voet van-

af de Bong via Schandelo naar Straelen. Alleen 

wat persoonlijke spullen en kleding konden wij 

meenemen en de gehele inboedel bleef achter. 

In Straelen werden wij in veewagons gestopt/ 

gepropt en op transport gezet naar Groningen, 

alwaar wij werden opgevangen in een grote 

sporthal. In die hal kregen we eerst wat te 

eten (Groninger Koek, wij dachten dat het pe-

perkoek was) en bleven daar een nachtje sla-

pen. De volgende ochtend werden wij bij di-

verse gezinnen (die zich daarvoor hadden op-

gegeven) ondergebracht.  

 

Nietap en Leek  

Mijn ouders en ôs Leike werden ondergebracht 

bij een dikke boer midden in het dorp. Die 

bleek later een NSB-er te zijn en toen brach-

ten ze hen naar een andere boerderij buiten 

het dorp.  

Ik werd afgezet bij een directeur van een 

houtzagerij, de heer Kok. Toen mijn vader 

afscheid van mij nam en weg reed met mijn 

andere broers en zusjes, begon ik te huilen. 

Toen zei de heer Kok: laat dan nog maar een 

kind hier bij ons. En dat was mijn oudste broer 

Cor. Wij hadden het daar echt getroffen, want 

dat waren heel lieve rijke mensen en ik werd 

daar echt verwend.  

Frans en Annie woonden niet ver van ons af en 

hadden het niet zo getroffen. Dat waren arme 

mensen en deden dit voor de vergoeding die 

ze daarvoor kregen. Mevrouw Kok begreep dat 

ook en ze gaf ons regelmatig eten en andere 

spulletjes mee voor Frans en Annie.    

Riek zat bij een klein winkeltje en Ton bij een 

klein transportbedrijfje. 

De familie Kok had ook een zeiljacht en daar-

mede gingen ze regelmatig zeilen op het Leek-

ster Meer. Op een gegeven moment mocht ik 

ook mee en er was die dag toevallig een be-

hoorlijke storm. Ik herinner mij nog dat ik 

bang werd en huilde en direct van de boot af 

wilde.   

 

Naar Huis 

Laatst mei 1945 konden wij eindelijk weer te-

rug naar de Voort. Met hoeveel man weet ik 

niet en wij werden, met al onze spulletjes, op 

een vrachtwagen geladen richting Limburg. In 

Gennep werd zoals reeds vermeld, de tweede 

stop gemaakt. Mijn vader was dus niet al te 

vrolijk toen de laatste etappe naar huis kon 

beginnen. 

 

De Voort 

De boerderij stond er nog, doch was behoorlijk 

beschadigd. In het dak waren zeven inslagen 

van granaten van ongeveer rond 2x2 m. Uiter-

aard geen vee meer, veel van het huishoude-
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lijk meubilair foetsie, veel landbouw machines 

weg of beschadigd. Wel was er troep, troep en 

nog meer troep. En in de woning en stallen 

veel, ja heel veel beschadigd of helemaal stuk. 

Mijn ouders hadden uit voorzorg ongeveer 100 

weckglazen met inhoud, onder andere vlees, 

groenten en zo naast de woning in de tuin in 

een kist in de grond gestopt/verstopt. Zij 

dachten als wij terugkomen hebben we ten-

minste wat om aan te pakken om te kunnen 

eten. Maar... dat was effe een misrekening 

want de kist met inhoud was ook foetsie, het 

gat in de grond was er nog. 

 

Opbouw 

Voor de wederopbouw werden allerhande 

commissies in het leven geroepen die de 

zwaar getroffenen advies gaven hoe te hande-

len en waar men voor steun (ook financiële) 

een beroep op kon doen. Voor kleding had 

men de HARK.  

 

Respect  

Als je dat nu allemaal de revue laat passeren, 

heb ik alle respect en bewondering voor mijn 

ouders, hoe zij ons gezin (zeven kinderen) met 

nog een Oma en het bedrijf weer zo goed en 

zo kwaad als het ging -uiteraard met onder-

steuning- weer op de rails hebben gekregen.  

Chapeau! 

 

Dankbaarheid 

Uit dankbaarheid dat wij deze oorlog hebben 

overleefd, en voor de behouden terugkeer uit 

de evacuatie van de Tweede Wereldoorlog 

werd er op 31 augustus 1945 een bevrijdings-

kruis geplaatst in de Voort en op de Haniker-

weg in Lomm. 

 

Opgemaakt te Venlo op 2 januari 2020 

Door John van den Hombergh 

 

 

 

   

Herdenkingskruisen in de Voort en het Hanik 
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Onderstaand verhaal is ingestuurd door Leida 

van de Venne. Het heeft eerder in het lokale 

blad van de Historische vereniging Hoogkerk 

(Groningen) gestaan. De familie Van Loenen 

was tijdens de kraamtijd van Huub gastgezin 

voor mevrouw Verspaij-Heldens. 

 

Het verhaal is opgetekend via verhalen van 

moe Van Loenen aan dochter Ineke, die na de 

Tweede Wereldoorlog is geboren, en door her-

inneringen aan deze periode van zoon Ger.  

 

Pa en moe hadden in die tijd een haarden-, 

kachel- en rijwielzaak. Ze woonden in de Kerk-

straat 100. Pa werkte in de werkplaats, moe 

deed de winkel. Er waren toen drie kinderen: 

Ger negen jaar, Piet vijf jaar en Lex was tien 

maanden oud.  

 

Medio januari 1945 leek het of ons dorp vol-

stroomde met boerenwagens –paard en wa-

gens– met evacuees uit de provincie Limburg. 

Er werd geprobeerd deze mensen zoveel mo-

gelijk onder te brengen bij gastgezinnen. Toen 

dit niet helemaal lukte, werden ook gezinnen 

opgevangen in de Suikerfabriek.  

Zo vond ook de familie Verspaij, vader, moe-

der en elf kinderen, onderdak in de fabriek.  

(zie ook het verhaal van de familie Verspaij in de april- en 

juli-uitgave van Op de Hoogte 2013).  

 

In deze situatie werd onze toenmalige huisarts 

dokter Polman bij mevrouw Verspaij geroepen 

die hoogzwanger was. Zij kreeg in de eerste 

nacht van aankomst weeën en dokter Polman 

vond de Suikerfabriek geen goede plek voor 

een bevalling. Hij overlegde met Ief Loman, de 

wijkverpleegster. Zij stelde voor dat mevrouw   

Verspaij, nadat de baby in het Groene Kruis-

gebouw was geboren, bij ons met de baby kon 

worden verzorgd.  

De volgende dag was de baby geboren, zoon 

Huub. Dezelfde dag kwamen ze, het was koud. 

Ger ziet het nog gebeuren: op een boerenwa-

gen lag mevrouw Verspaij op een brancard die 

uit de kar werd geschoven en naar binnen 

werd gedragen. Moe had de logeerkamer al in 

orde gebracht. Zodra mevrouw in bed lag, 

ging de deur dicht. Gaan jullie (Piet en Ger) 

maar naar opoe Van Loenen. Hier begon de 

volwassenwereld.  

 

Hoewel moe Van Loenen veel hulp kreeg, was 

het voor haar een drukke en ook spannende 

tijd. Er was zorg om de tamelijk zwakke baby 

die moeilijk op gang kwam, lange tijd een 

blauwe kleur hield. Die verantwoordelijkheid 

woog zwaar en ook de spanning van als we 

maar niet worden verraden.  

Daarnaast waren er onderduikers in huis en 

illegale activiteiten.  

 

De familie Verspaij was een vroom katholiek 

gezin. Hoewel ze van huis en haard waren 

verdreven en alles waren kwijtgeraakt, waren 

het dankbare mensen. Dankbaar dat zij en 

hun kinderen de barre tocht hadden overleefd. 

Mevrouw Verspaij bad dagelijks voor ons en 

geloofde dat alles goed zou komen.  

Volgens rooms-katholiek gebruik werd Huub 

zo snel als mogelijk was, gedoopt. Het was 

winter, de kerk was koud –er werd niet ge-

stookt– maar de doop ging wel door. Volgens 

Ineke droeg Huub onze familiedoopjurk. Heel 

bijzonder in die tijd: een roomse dopeling in 

een protestantse doopjurk.  

Mevrouw Verspaij lag nog in het kraambed en 

kon dus niet mee. Vandaar dat onze moeder 

de baby droeg. Vader Verspaij en de kinderen 

waren natuurlijk ook erbij. De rooms katholie-

ke kerk stond en staat nog steeds aan de Zui-

derweg.  

De doopplechtigheid was uitvoerig, uit dank-

baarheid was de mis nog meer uitgebreid 

maar het was er zo koud… Halverwege de mis 

ging de deur open en klepperde ons broertje 

Piet, geboren in april 1940, op zijn klompjes 

de kerk binnen: Wanneer komen jullie nu es 

thuis? Het duurt zo lang. 
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Wat ik (Ger) nog voor me zie is, dat vader 

Verspaij iedere dag zijn vrouw en kind be-

zocht. Hij nam elke dag een aantal kinderen 

mee, iedere dag weer andere. Gedwee zaten 

ze bij ons aan tafel, met een kop thee en met 

de muts in de hand, ze waren heel stil en erg  

beleefd.  

 

Na de bevrijding in mei 1945 zijn de meeste 

evacuees weer richting Limburg vertrokken, zo 

ook de familie Verspaij. Allemaal op de wagen: 

Huh, tegen het paard en daar gingen ze… 

 

Onze ouders onderhielden het contact met de 

familie Verspaij. Ze hoorden dat ze goed wa-

ren aangekomen, dat de boerderij met woon-

huis er nog stond. Maar alles was er uitge-

haald en de dieren waren weg. De hond lag 

dood voor de deur. Met hulp van de dorpsge-

meenschap hebben ze zich weer een beetje 

kunnen inrichten.  

 

Niet zolang daarna, ergens in de zomer van 

1946, zijn pa en moe Van Loenen op bezoek 

geweest bij de familie Verspaij, met de trein 

naar Lomm. Moe vertelde dat toen ze uitstap-

ten op een klein stationnetje, een muziekkorps 

stond te spelen voor hen als speciaal welkom! 

Ze waren er beduusd van. Vervolgens ging het 

op de wagen met muziek naar de boerderij. 

In de woning was nog gebrek aan alles, maar… 

er was een bed! Trots lieten ouders en kin-

deren het bed zien, daar mochten pa en moe 

Van Loenen in slapen. Onze ouders vonden het 

verblijf in Lomm een grote belevenis. Ze zagen 

een familie die graag iets terug wilde doen 

voor de hulp die ze in Hoogkerk hadden ge-

kregen. Bij vertrek werden onze ouders over-

laden met etenswaren om mee terug te ne-

men.  

 

Ook mensen uit het dorp gaven spullen mee. 

De grote beenham en de vele eieren maakten 

de meeste indruk. Terug ging de reis eerst 

naar Zuilen bij Utrecht, waar moeders oudste 

broer met zijn gezin woonde. Daar was ook 

weinig voorhanden. Haar broer had onderge-

doken gezeten na de spoorwegstaking. Ze wa-

ren heel blij met een stuk van de ham en een 

deel van de eieren.  

Vervolgens ging de reis naar Amsterdam waar 

familie van onze vader woonde; ook daar wer-

den goede gaven uitgedeeld en zo waren er 

wel meer plaatsen. Toen onze ouders thuis-

kwamen, was er nog een beetje over, maar 

wat was het fijn geweest om zo te kunnen 

delen.  

 

Een aantal jaren later hebben Henk Berghuis 

en Ger een fietstocht gemaakt naar België. We 

hebben toen een nachtje bij de familie Verspaij 

geslapen. Leuke, vriendelijke mensen, ze had-

den destijds een varkensbedrijf. Wat me nog 

bijstaat, is een broodje met jam dat bijna niet 

te eten was, zoveel vliegen.  

 

Onze ouders heb-

ben de evacuatie-

periode ervaren als 

er voor elkaar zijn 

en klaarstaan voor 

elkaar als het  

nodig is. 

 

Door Ineke en Ger 

van Loenen uit 

Hoogkerk 

 

 

 

  

De familie Verspay: de foto is gemaakt ter ere van de  

heilige communie van Jan en Truus. 11 april 1948;  

achteraan v.l.n.r.: Wil, Jan (tussen Wil en Nelly), Nelly  

en Harry en vooraan v.l.n.r.: Annie, vader, Truus, de  

kleintjes Leida en Huub, moeder en Maria 

Vader en moeder Verspay  

Augustus 1964 
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Dit verhaal betreft een artikel dat door Bas 

van der Zwaan in 2010 geschreven is voor het 

blad DE BUUN, een cultureel tijdschrift voor de 

regio Venlo. Hij heeft met Jan Kessels en Wil-

ma van Rens-van Wylick gesprekken gevoerd 

over de Lommse bunkers.  

Ook is gebruik gemaakt van dagboekfragmen-

ten van Hay van Wylick (schuingedrukte 

tekst). Foto’s zijn gemaakt door Peter de Ron-

de en Valles Hand.  

 

 

De Lommse Ondergrondse  

Hoe dorpelingen, tussen twee vuren in, hun 

heil zochten in zelfgemaakte bunkers. 

 

Winter 1944. De Duitsers trekken zich terug 

op de oostelijke Maasoever. Er wordt hevig 

geschoten; geallieerde strijdkrachten en Duit-

se legereenheden bestoken elkaar voortdu-

rend. Op verscheidene plaatsen raken burgers 

van Maasdorpen ingesloten door het geweld. 

Zo ook in Lomm, waar doodsbange gezinnen 

een veilig heenkomen zoeken. Met soms ui-

terst creatieve oplossingen. Een aantal 

Lommse gezinnen bouwt ondergrondse bun-

kers, net buiten het dorp in de bossen. Zo ook 

het gezin Van Wylick. Zes weken lang gaan ze 

met het huishouden, inclusief het vee, onder 

het maaiveld. Zoon Hay (26) houdt tijdens alle 

ontberingen een dagboek bij. Vandaag de dag 

een uniek document over een zo goed als ver-

geten avontuur.    

           

Vrijdag 24 november 1944: 

Er is wat gaande. Om 10 uur weten we het. De 

Duitsers trekken zich achter de Maas terug. 

Woeste soldaten met lange baarden vol mod-

der komen het huis binnen. Ze moeten kamers 

en eten hebben. Alles ligt vol. Ons paard moet 

met Duitsers een kar wegbrengen naar Duits-

land, maar keert niet weer… 

 

Speurend loopt Wilma van Rens-van Wylick 

(45) door het bos achter industriegebied 

De Spikweien. ‘Ik denk dat ik een jaar of acht 

was, toen ik voor het eerst over de bunkers 

hoorde.  

Op mooie middagen in het weekend gingen we 

regelmatig wandelen met het gezin. Terwijl we 

over een kleine heuvelrug in het bos liepen, 

vertelde mijn vader terloops het verhaal over 

ome Hay en de rest van het gezin. Dat ze hier 

onder de grond hebben gezeten’. 

 

De bunkers zijn op enkele plekken nog goed 

zichtbaar. Maar ze zijn door de jaren heen veel 

ondieper geworden en door bosarbeiders deels 

dichtgegooid met takken. Terwijl ze naar een 

van de kuilen tuurt, zegt Wilma: ‘Nu ik zelf 

een gezin heb, besef ik pas hoeveel moed ze 

gehad moeten hebben om dit te doen…’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26 november: 

Men hoort het ratelen van de mitrailleurs. De 

Tommy’s zitten tegenover ons in Lottum. Te-

gen 3 uur wordt er op de Lommer kerktoren 

geschoten. Verschillende huizen beschadigd. 

Bij ons een voltreffer tegen de stalpoorten. 

Eén koe dood en twee verwond. 

 

Zaterdag 2 december: 

Het is inderdaad waarheid. Lomm moet evacu-

eren. Maandag moeten ze om acht uur ont-

ruimd hebben. Het is verschrikkelijk. Paard om 

mee te varen hebben we niet. Alles moet per 

kruiwagen gebeuren. En dan het schieten… 

Foto Valles Hand 

Het oorspronkelijke artikel is hier te downloaden: 

www.buunvenlo.nl/wpcontent/uploads/ 

2018/11/buun-2010-compressed.pdf  

 

http://www.buunvenlo.nl/wpcontent/uploads/%202018/11/buun-2010-compressed.pdf
http://www.buunvenlo.nl/wpcontent/uploads/%202018/11/buun-2010-compressed.pdf
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Maandag 4 december: 

De evacuatie-dag is aangebroken. ’s Morgens 

heeft Kessels nog onze varkens mee naar Len-

ders in het Hanik genomen. Een luitenant die 

bij ons ingekwartierd zit, maakt er een eind 

aan en zegt dat we moeten vertrekken. Zo 

wordt men van eigen erf verdreven. 

 

‘Het verbaast me niets dat Hay alles heeft op-

geschreven, vertelt Jan Kessels. Hij hield op 

de boerderij met zijn radio alles bij over de 

situatie in de oorlog.’  

De 83-jarige Kessels woont alweer ruim vijftig 

jaar aan de overzijde van de Maas, in Broek-

huizen, maar hij herinnert zich nog goed hoe 

die evacuatie ging.  

‘Het was te gevaarlijk om in het dorp te blij-

ven, maar we wilden ook niet weg. We hoop-

ten snel bevrijd te worden. En dus trokken we 

ons terug in de bossen met andere families die 

net als wij aan de Rijksweg woonden. We be-

sloten ondergrondse bunkers te bouwen. Sa-

men met de familie Van Wylick, die met zijn 

zessen waren, Valles Hand en zijn broer Naad 

en wij, vader, moeder en zeven kinderen. En 

dan vergeet ik nog bijna die knecht, Van Ger-

wen, die bij ons ondergedoken zat.’ 

 

Woensdag 6 december: 

St. Nicolaasdag, maar geen verrassingen. 

Vandaag moet er gewerkt worden aan een 

keukentje, want buiten eten is te koud. 

Bremmen worden gekapt en er wordt druk 

gegraven. Water om te gebruiken moeten we 

aan onze weide aan de Wittenberg halen. 

 

Zaterdag 9 december: 

Nu moet een paardenstal gebouwd worden. 

Dicht bij den bunker wordt in een dennenbos 

een gat gegraven, zodat paard met veulen 

onder de grond staan. Dat is ook veiliger, want 

de granaten vallen nu ook al soms in de bos-

sen. Koeien hebben we in een dennenbos 

staan. 

 

Jan Kessels: ‘Als de granaten vielen, zaten we 

met zijn allen met de rozenkrans in de hand. 

Iemand was dan aan het voorbidden en de 

rest deed mee. Het was verschrikkelijk om 

onder de grond te leven. Achterstevoren op  

onze knieën moesten we erin kruipen. De 

wanden van de kuil waren gestut met dennen-

hout en dat begon door het vocht vrijwel met-

een te rotten. Door het vocht kreeg je last van 

je botten, zelfs wij als jonge kerels. Vanwege 

het grondwater zaten we op veilingkistjes. 

Licht hadden we door een peertje aan het pla-

fond te hangen. Dat plafond bestond uit de 

staldeur die we uit de boerderij hadden mee-

genomen. Het peertje was verbonden met de 

dynamo van onze ‘transportfiets’, waar we 

vaak eten en voer voor de beesten mee gin-

gen halen in het Hanik. Die fiets2 stond in een 

beugel. Ik heb er menig uurtje op doorge-

bracht.’ 

 

 

Dinsdag 12 december: 

Stal is klaar. Er wordt nu ook flink in de bos-

sen geschoten. In Arcen zijn al doden. 

 

‘Het terugtrekkende Duitse leger verschanste 

zich in de bossen’, vertelt Jan Kessels. ‘Gingen 

ze daar ook bunkers bouwen. Fallschirmjäger, 

dat waren pas rotzakken. Hadden van die 

schildjes om hun nek hangen. Ze wisten waar 

we zaten en dan kwamen ze ons halen om 

voor hen te werken. Vader heeft loopgraven 

gemaakt voor de Duitsers. Twee dagen, toen 

is-ie niet meer gegaan. Ze kwamen hem gek 

genoeg ook niet halen. Zelf heb ik bomen voor 

ze geveld. Niet lang hoor, want dat werd van-

wege het granaatvuur op een gegeven mo-

ment veel te link.’ 

 
2 Men gebruikte een fiets om via de dynamo licht op te wekken 

 

Jan Kessels wijst de bunker aan 

Foto Peter de Ronde 
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Woensdag 20 december: 

Vader is bij het paard als er vlakbij wordt ge-

schoten. Wiel en Jeu Kessels zijn dennennaal-

den bijeen aan het doen. Vlakbij valt een gra-

naat. Jeu krijgt een klein scherfje in de lip en 

Wiel wel op tien plaatsen. Zoals aan hoofd, 

hand en been. Doch gelukkig niet van ernstige 

aard. Na een paar weken zal het wel genezen 

zijn. 

 

Zondag 24 december: 

Met een gang kunnen we nu van de slaapbun-

ker naar de keuken. Ook wordt de glazen kast 

in de keuken geplaatst. Zo zitten we tenminste 

veilig, vooral voor moeder met koken, want 

die trekt zich van de granaten niet veel aan.  

Er wordt nog geregeld op Lomm geschoten. 

 

Jan Kessels: ‘In het Hanik werd geslacht en we 

gingen er ook op zondag naar de mis. Op de 

terugweg werden we overvallen door granaat-

vuur; je zag het zand opspatten! Als er eentje 

kwam, dook je plat op de grond en deed je je 

mond open. Vanwege de luchtdruk…’ 

 

Zaterdag 30 december: 

Nu hebben we zowat alles in de grond. Paar-

den, koeien, kippen en honden. Dan wordt 

besloten om ook de varkens in het Hanik te 

halen. Ze hebben het daar slecht, dus wordt 

voor de varkens ook nog een hok gebouwd. 

 

Maandag 1 januari 1945: 

We wensen ons een gelukkig en zalig nieuw-

jaar. Zal dit jaar ons geluk en vrede brengen? 

 

Maandag 8 januari: 

’s Middags horen we het. Arcen heeft moeten 

evacueren. Wie er niet uit ging werd er uit 

gesmeten door de Grüne Polizei. Ze moesten 

te voet naar Geldern en nog wel in een gewel-

dige sneeuwstorm. Vrouwen en kinderen ver-

kleumd door de kou. Zoiets had men zelfs van 

zijn ergste vijanden niet verwacht. En wij? Nu 

weten we het. Wij komen ook aan de beurt. 

 

Dinsdag 9 januari: 

’s Morgens kijken we al of we geen Duitsers 

zien, maar we horen of zien niets. We beslui-

ten om dan maar alvast rugzakken te maken. 

Van oude zakken gaan we ijverig aan het 

naaien. Waar zouden de Arcense bewoners nu 

zitten? 

 

Woensdag 10 januari: 

Weer den hele dag aan de rugzakken gewerkt 

en onze kleren bijeen gepakt. Naar we nu ver-

nemen is Arcen na zo’n soort bombardement, 

wat gelukkig geen doden of ongelukken ople-

verde, gisteravond op de trein gestapt. Waar-

heen? Naar de Duitsers zeggen ‘Nord-Holland’. 

Is het waar? 

 

Donderdag 11 januari: 

’s Middags komt Thijssen An bij ons en zegt 

dat haar huis aan het afbranden is. Lei, die bij 

ons was, gaat blussen met Coen. Na een paar 

uur blussen gelukt het hen het woonhuis te 

redden. Dat is alvast het vierde huis dat aan-

geschoten is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14 januari: 

Vader en Mia gaan naar de h. mis in het Ha-

nik. Daar zagen ze een autobus aankomen, vol 

met Grüne Polizei. Voor het Hanik had het uur 

geslagen. Binnen een uur moesten ze allemaal 

vertrokken zijn naar Straelen. Het was ver-

schrikkelijk. Bewoners van het bunkerdorp 

spoedden zich huiswaarts. Wij alles bij elkaar 

gepakt om te vertrekken, maar er kwam nie-

Dagboek Hay van Wylick 

Foto door Peter de Ronde 
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mand. ’s Middags brachten vader en Jan het 

paard en veulen over de grens bij een boer. 

We dachten, ze vergeten ons wel. Maar het 

zou anders uitkomen. 

 

Maandag 15 januari: 

Deze keer zijn wij aan de beurt. Ik had nog 

juist gedacht het gaat weer goed vandaag en 

draaide me nog een keer om in bed, toen ik 

hoorde zeggen dat er Duitsers waren bij Val-

len. En ja, daar kwamen ze aan. 

 

Jan Kessels: ‘Een Duitser schopte me onder 

m’n kont en zei dat we over een uurtje weg 

moesten zijn. Naar de trein in Straelen.’ 

 

Na twintig minuten kwamen ze weer terug.  

Of we nog niet klaar waren. Vrouw Kessels 

was ziek.  

 

Jan Kessels: ‘Omdat moeder het aan de gal 

had, wilde vader niet op de trein. Moeder is 

toen naar het ziekenhuis gebracht. Toen 

mochten we met het gezin bij een Duitse boer 

in Straelen blijven, Nielen Hannes. Als enige 

van de familie werd ik bij diens broer inge-

kwartierd. Als knecht. En zo is het gebleven 

tot aan de bevrijding, op 3 maart.’ 

 

Om half drie kwamen we met tachtig man in 

Straelen aan, ook de grensbewoners uit Arcen. 

Om zes uur moesten we instappen. De fietsen 

en kinderwagens mochten ook mee. Wij had-

den gelukkig een personentrein. De andere 

Lommer die een dag eerder vertrokken waren 

hadden beestenwagens gehad, dus we boften 

nog. Om elf uur vertrok pas de trein. Waar 

gingen we heen en bleven we bij elkaar? 

 

De treinreis wordt voor de Lommse families 

een ware helletocht. Bij Vorden, in de buurt 

van Zutphen, moet iedereen de trein uit van-

wege naderende vliegtuigen. Even verderop 

zien de passagiers hoe met veel kabaal een 

Duitse raket, een V2, overvliegt. Via Zwolle 

eindigt de reis uiteindelijk op woensdag  

 

17 januari in Groningen  

Het gezin Van Wylick wordt opgesplitst. Sa-

men met zijn broer Coen komt Hay bij een 

echtpaar in Roodeschool. De rest van het   

gezin bij een boer, Van Dam, die NSB-

sympathieën koestert.  

 

Het dagboek beschrijft de lotgevallen van de 

familie in Groningen. De dagen worden voor-

namelijk doorgebracht met potjes biljart en 

bezoekjes aan familie en kennissen die elders 

in de buurt zijn ondergebracht. 

 

Na achttien weken evacuatie keert het gezin 

Van Wylick pas op 21 mei in een open vracht-

wagen terug naar Lomm. De laatste stuiptrek-

kingen van het Duitse leger hebben hun spo-

ren nagelaten; veel huizen zijn zwaar bescha-

digd. Vrijwel meteen beginnen de dorpelingen 

met de wederopbouw. Zorgvuldig begraven 

bezittingen, zoals radio’s en huisraad, komen 

daarbij goed van pas.  

Een jongetje loopt op een mijn; het eerste en 

enige Lommse oorlogsslachtoffer. Er liggen 

nog meer mijnen, dus geheel ongevaarlijk is 

de omgeving van Lomm dan nog niet.  

 

Het dagboek eindigt op 22 mei, de dag na de 

thuiskomst. Hay van Wylick besluit met de 

woorden: 

En nu eindig ik voorgoed en is dit dagboek een 

herinnering aan de evacuatie uit Lomm naar  

Groningen en terug. Einde. 

 

 

Na de oorlog wordt Van Wylick kleermaker en 

een fervent jager.  

In het Lommse bos, bij de kuil in de grond die 

ooit een bunker was, kijkt Wilma van Rens-

Van Wylick terug op haar jeugd: ‘Als meisje 

van een jaar of elf kwam ik altijd graag bij 

Terugkeer van evacués in Lomm 
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ome Hay en ome Coen; twee broers die samen 

een boerderij bewoonden, schuin tegenover 

het ouderlijk huis van Kessels, aan de Rijks-

weg. Varkens hadden ze en asperges, elk jaar!  

Ik weet nog dat ik nooit als laatste daar naar 

binnen ging. Was als de dood dat als ik de 

deur dichtmaakte, de kop van zo’n wild zwijn 

dat Hay had geschoten en die boven de deur 

hing, naar beneden kwam. Het was een rusti-

ge man. We kaartten weleens samen. Bij hem 

op zolder neusde ik graag tussen de oude kas-

ten en schilderijtjes. Toen Ome Hay in 1994 

overleed, trof ik het dagboekje aan in de boe-

del. Ik moest het gewoon hebben.  

Geschiedenis heeft me altijd al gefascineerd. 

Maar in al die jaren heb ik het nog steeds niet 

helemaal gelezen. Ben bang dat er enge din-

gen in staan en ik heb een nogal levendige 

fantasie. Ik ben het wel van plan.  

Maar het is goed dat Hay toen alles heeft op-

geschreven. Van de mensen die het hebben 

meegemaakt, leven de meesten niet meer. Ik 

zal er heel zuinig op zijn.’ 

 

Opgetekend door Bas van der Zwaan (1968), 

programmamaker bij de regionale omroep L1 

 

 

 

Jeu Hegger woont al zijn hele leven in Lomm. Tijdens die bewuste periode in de oorlog zat ook 

hij als 15-jarige jongen tijdelijk in een bunker onder de grond. De Lommenaren waren van el-

kaars lotgevallen op de hoogte, maar van het bestaan van dit dagboek weet zo goed als nie-

mand volgens Hegger, die onder meer een boek schreef over de geschiedenis van zijn dorp. Zo 

heette Valles Hand, die in het dagboek wordt opgevoerd, in werkelijkheid Hand Wismans. ‘Maar 

in die tijd had iedereen een bijnaam’, vertelt Hegger. 

 

‘Toen de Duitsers bevel gaven tot evacuatie, waren die bunkers een logische oplossing. Zo zat 

je tenminste veilig als je huis werd gebombardeerd. De Duitsers wisten inderdaad van die bun-

kers, maar ze grepen niet in omdat de veiligheid van de burgers in hun ogen voldoende ge-

waarborgd was. Bovendien hadden ze geen pottenkijkers meer in het dorp die aan de geallieer-

den konden doorgeven waar de Duitsers zich precies verschanst hadden. Voor de broodnodige 

proviand konden de dorpelingen terecht bij boeren in het Hanik, de buurtschap tussen Lomm en 

de Duitse grens. 

 

De contacten tussen de burgers en de Duitse soldaten waren, op een uitzondering na, naar om-

standigheden goed. Die soldaten zagen ook wel dat hier aan beide zijden van de grens neven 

en nichten van elkaar woonden en eigenlijk wilde iedereen hetzelfde: in vrede naar huis. Trou-

wens, maar goed dat de Duitsers op een gegeven moment iedereen richting Groningen hebben 

geëvacueerd. Er waren anders geheid veel meer doden gevallen’, zegt Hegger, terugkijkend op 

de gebeurtenissen zoals Hay van Wylick die in zijn dagboek beschrijft. 

 

 

  Oorlogszakboekje van de schoonvader 

van Jan Theelen 
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Maria de Bruin-Theelen, geboren 21 april 1931 

te Lomm, is de oudste dochter van het uit to-

taal zeven kinderen bestaande gezin van Hand 

(Va) en Trujke (Mo) Theelen-Fonken. Bij aan-

vang van de oorlog in 1940 was Mia 9 jaar en 

woonachtig op de boerderij te Lomm aan de 

Kapelstraat 22.  

Momenteel woont zij op 88-jarige leeftijd in 

Lomm op het Meulenhof met haar man Jo de 

Bruin (90 jaar).             

 

Bij de inval in mei 1940 werd ons land com-

pleet door de Duitsers overlopen. Op paarden 

kwamen zij ook Lomm binnenvallen. Wij waren 

toen hééél bang, dat weet ik nog goed, zegt 

Mia nu. Op de boerderij van hen werden Duit-

se militairen gelegerd, of de Theelens wilden 

of niet.  

Tegenover hun woning lag de oude kapel die 

tot 1937 dienst had gedaan als parochiekerk. 

In deze kapel werden eveneens militairen ge-

huisvest.  

Mia zag op een gegeven moment een Duitse 

legertruck achteruitrijden om een aanhangwa-

gen aan te koppelen, maar dat ging faliekant 

mis: de militair die er tussenin stond om te 

koppelen, werd totaal verpletterd… (zo plat als 

een cent was Mia’s uitdrukking). 

 

Buurman Pingen Pierre (Jaer) van café DE 

WITTE BERG had een héél goed gehoor. Hij 

hoorde ’s nachts op afstand bommenwerpers 

door de lucht aankomen en klopte aan bij de 

Theelens op het raam, waarna zij met zijn al-

len naar de kelder onder de kerk moesten om 

te schuilen. Deenen Ger, Jan van Jaap (Kus-

ters) en zijn zieke echtgenote Voestes Mie (lag  

in de kelder in bed) waren daar ook. Nadat het 

gevaar geweken was gingen allen weer naar 

huis.  

Eens werd de keuken geraakt door granaat-

scherven terwijl ôzze Sjaak aan de tafel zat. 

Een stuk van de houten bank vloog er af. 

Sjaak bleef ongedeerd. 

De familie Theelen had een varken geslacht 

voor eigen gebruik. Boven de kachel werden 

de worsten opgehangen om te drogen, maar 

de ochtend er na was alle worst weg… 

 

Na verloop van tijd was het in huis te gevaar-

lijk om er te blijven wonen en heeft de familie 

Theelen met zijn negenen dag en nacht ver-

bleven in de bij de boerderij gelegen silo3. Het 

dagelijks leven ging gewoon door. Buurvrouw 

Sietske Mulders zat eveneens bij hen in de 

véél te kleine silo.  

 

Op een gegeven moment gingen ôs mo en va 

even naar het huis terug om iets te halen, 

toen er plotseling vliegtuigen geweervuur 

openden over de plaats achter hen. Wij zien 

onze kinderen nooit meer dachten pap en 

mam. Maar gelukkig was er niemand gewond. 

Veel etenswaren, zoals worsten, inmaakglazen 

enzovoorts werden uit de kelder door de 

Pruuse weggehaald. Ook moesten zij hun zes 

koeien in de wei achter Verbeek (nu Spikwei-

en) gaan melken en een deel van de op-

brengst naar de Duitsers brengen. 

Regelmatig stonden mensen uit Venlo ’s mor-

gens vroeg al op de stoep in de rij om melk en 

eieren te halen. Hierbij was ook een hoofdon-

derwijzer (de heer Hoofd) die later nog lang bij 

hen langs kwam. 

Pastoor Lamers had op diverse plaatsen on-

derduikers zitten, die vaak door Va ’s nachts 

met een bootje over de Maas gezet werden. 

 

De Theelens hadden land achter buurman 

Muyres, waar Va met Mia aardappelen uit gin-

gen doen. Daar hadden de Duitsers loopgra-

ven gemaakt. Toen er plotseling vliegtuigen 

over kwamen met geweergeschut vlogen de 

 

3 Een silo is een uitgegraven ronde opslagruimte voor 

veevoer, met een diameter van 9 meter, ruim 2 meter 

diep, met gemetselde wanden  
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kogels in het rond en konden zij gelukkig in 

die loopgraven dekking zoeken. 

Vanaf de markt vertrokken eens bussen met 

Duitse militairen naar het front in Venray.  

Auf wiedersehn… tot in de hel zei Pingen Jaer 

toen. Hand van het Veer (Van den Hombergh) 

werd bij een vliegtuigbeschieting door de jae-

gers dwars door zijn hoed geschoten. Wonder-

baarlijk werd hij zelf niet geraakt. 

 

Omdat de Engelse militairen aan de overkant 

van de Maas bij Lottum terrein wonnen, moes-

ten zij op last van de Duitsers hun woonhuis 

(de silo) verlaten en naar het Hanik evacue-

ren. Met het paard ingespannen werd huisraad 

en alles wat nog in de kelder stond, op de kar 

geladen.  

 

Gonnie werd als jong meisje, alleen naar het 

Hanik gestuurd met schink en andere levens-

middelen in de kinderwagen, voordat de rest 

van de familie volgde.  

Zo kwamen ze terecht bij de familie Aerdts 

(Moas Naad) waar zij in een van de drie kip-

penhokken konden wonen. De familie Linssen 

(hoofd van de school) had ook zo’n kippenhok 

en Voorter Nades (Van den Hombergh) met de 

familie Muyres verbleven in een ander kippen-

hok. ’s Nachts sliepen ze met zijn allen in een 

uitgegraven bunker in het bos. Zo kan ik zeg-

gen dat ik naast Leo van de meister heb ge-

slapen, lacht Maria nu gekscherend. 

 

In de schuur van Moas Naad werd ’s zondags 

de h. mis opgedragen door pater Sjaak Hegger 

uit Arcen.  

Ome Toon (broer van Va) uit Arcen kwam va-

ker in het Hanik bij ons kijken hoe het ging. 

Thuis in Arcen stond hij eens buiten toen er 

een granaat viel. Hij werd in de rug getroffen 

door scherven. Binnen is hij hevig bloedend 

aan de verwondingen overleden. (Bij terug-

komst van de evacuatie stond die teil met 

bloed daar nog!!!!), aldus Mia. 

 

Op zondag 14 januari 1945 moesten zij hun 

verblijf in het Hanik met zijn allen verlaten en 

te voet onder Duitse begeleiding naar het 

treinstation in Straelen lopen.  

Omdat het erg koud was en er veel sneeuw 

lag, was dat een hele opgave, vooral ook om-

dat ze niet wisten waar ze heen zouden gaan 

met de trein. 

Hun wagon was een veewagen, waar in een 

hoek een bus stond om de behoefte in te 

doen. Tijdens de reis vanuit Straelen richting 

‘onbekend’ (later bleek Groningen) werd de 

trein nog beschoten. Voor de dorst kregen zij 

allen één appel per gezin. 

 

Uiteindelijk kwamen ze met de trein in de stad 

Groningen en werden opgevangen in het grote 

beursgebouw. Daar waren zij erg bang dat er 

iemand van hun gezin kwijtraakte. Hier werd 

iedereen in een grote hal opgevangen waar ze 

de nacht doorbrachten op de grond.  

’s Ochtens werden ze wakker en merkten dat 

er heel veel gerei weg was. Er werd onderling 

gestolen. 

 

Hun gezin werd daarna per bus naar het dorp 

‘Een’ gebracht en over vier plaatsen (gezin-

nen) verdeeld. Va en Mo met Jan (2½ jaar) en 

Els (5 jaar) kwamen bij familie Hulshof, Mia en 

Annie bij de familie Hazenbos. Gonnie bij de 

familie Hofsteenge, nadat ze eerder bij een 

andere plaatselijke boer als jong meisje véél 

te zwaar werk moest verrichten en op advies 

van Voorter Nades, die bij diezelfde boer op 

het land werkte, weggehaald moest worden.    

Harie en Sjaak waren bij de familie Giezen. 

Hier hebben de Theelens nu nog steeds con-

tact mee. 

 

Bevrijdingsstoet nabij het Lottums veer. Rechts de 

kasteelboerderij 



30 

 

Na de bevrijding van Groningen in mei 1945 

werden ze in een open vrachtwagen naar 

Lomm gebracht en stonden er bij het Lottums 

veer Engelse militairen die de vrouwen en 

meisjes met repen chocola en de mannen met 

sigaretten verwelkomden.  

 

Ons huis was flink beschadigd. De stal was 

afgebrand en alle deuren waren uit het huis en 

kasten gesloopt en tegen de ramen getim-

merd. De huisraad was verdwenen; zelfs de 

spaarpotten, die Va buiten achter de bunker 

onder de grond had gestopt, waren weg. 

Omdat de pispot ook was verdwenen, werd de 

behoefte de eerste tijd door de meisjes in een 

blikken koekjestrommel gedaan. 

 

Bij de wederopbouw en herstelwerkzaamheden 

werden ze mede door allerlei personen gehol-

pen en met hulp van de HARK (HULP ACTIE 

RODE KRUIS) kregen zij weer huisraad en kle-

ding. 

                                            

Lomm, 1 februari 2020 

 

Dit verhaal is opgeschreven met hulp van 

Herman Hegger 

 

 

 

 

  

In de meeste verhalen speelt de boerderij van Moas 

Naad (Aerts) in het Hanik een grote rol als opvang-

plek voor heel veel vluchtelingen. We hebben Leny 

Janssen, dochter van Ger en Lieske Janssen-Aerts, 

gevraagd daarover te vertellen. Leny woont tegen-

woordig in Amerika. Zij stuurt ons bovenstaand be-

richt via de Ipad. Piet en Truuske Janssen, waarover 

verteld wordt, daarvan is Piet in Lomm bekend als 

Piet de Koaster.  

 

 

Distributiebon voor eieren 
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De familie Verhaegh bestond uit 17 personen, 

vader, moeder, 10 zoons en 5 dochters.   

Voor hen begon de oorlog met de inkwartie-

ring van Duitsers. Ze probeerden dit nog tegen 

te houden, door een bed van de opkamer in de 

kamer te zetten en daar een paar kinderen in 

te laten slapen. De Duitsers kwamen echter ’s 

avonds terug en het bed moest weer terug 

naar de opkamer.  

De officieren sliepen in de kamer en de solda-

ten in de stal; de paarden stonden tegen de 

muur in de stal.  

 

Er was ook een Oostenrijker (Stoll) ingekwar-

tierd, deze had een auto die gestookt werd 

met hout. Hij sliep op de koestal en kwam met 

de familie de rozenkrans meebidden. Tijdens 

het eten kwamen de Duitsers meeluisteren 

naar wat er gezegd werd. 

 

Bij alarm gingen ze naar de schuilkelder te-

genover hun boerderij, terwijl de familie 

Deenen steeds naar de kerk rende om daar te 

schuilen. De hemel werd door de luchtkogels 

helder verlicht. De laatste week (vóór de ver-

plichte ontruiming) sliepen ze met de kleren 

aan, omdat ze steeds op moesten staan om 

naar de schuilkelder te gaan.     

 

In november 1944 werd het te onveilig en ver-

trokken ze naar het Hanik. Ze moesten letter-

lijk door de sneeuw kruipen die tot aan hun 

knieën kwam. De familie kreeg vervolgens 

onderdak bij Sefke Hendrikx. De gezinsleden 

sliepen boven de kippenkooi waar hun eigen 

kippen en die van Sefke liepen. Om ze uit el-

kaar te houden, waren hun kippen gemerkt 

met een menie-streep.  

 

Sinterklaas werd in Lomm en kerstmis werd in 

het Hanik gevierd met appels en een pletske. 

Echter, in januari 1945 werd het ook in het 

Hanik te onveilig en moesten ze gedwongen 

evacueren. Eerst werd de was nog in de gier-

ton verstopt. 

De familie vertrok naar het station in Straelen 

en daar werden ze in veewagons vervoerd 

naar Groningen en Drenthe. Toen ze de grens 

met Nederland weer overstaken, werd dit met 

gejuich ontvangen omdat niemand wist waar 

ze naar toe gingen. 

De evacuees werden in een graanschuur op-

gevangen en daar werden de 17 familieleden 

verdeeld over acht opvangadressen. Ze wer-

den allemaal gehuisvest in Langeloo en ze 

werden daar goed verzorgd. Een van de op-

vangadressen was in een kroeg; ze sliepen op 

de bühne en de ruimte werd verwarmd door 

een kachel die op stenen stond omdat de pijp 

te kort was. 

 

Vader Verhaegh ging bij de boeren melken en 

van deze melk werd door moeder Verhaegh 

boter en karnemelk gemaakt voor het gezin. 

De kinderen mochten/moesten in de pot  

roeren.  

Een paar kinderen waren lelietjes van dalen 

aan het plukken toen het bericht kwam dat ze 

terug mochten. Ze lieten alles liggen en waren 

wég. 

 

Tijdens de terugtocht waren er felle onweers-

buien en bij bakker Geelen waaide de hoed 

van vader af. Ze moesten van hem stoppen, 

maar mam Vousten (moeder van Pingen Nel) 

zei dat hij in Venlo bij Els de Fanger maar een 

nieuwe hoed moest kopen; niet wetende dat 

deze winkel ook plat gebombardeerd was. 

 

Bij terugkomst moesten ze een tijdje bij de 

familie Van Eijndt slapen, aangezien hun huis 

nog onbewoonbaar was. 

Op 22 mei kwam moeder Verhaegh terug van 

Arcen en bleef zij bij de boerderij aan het veer 

(Kloosterhof) even praten met haar vriendin 

die daar woonde. De vriendin was boven bezig 

en hing uit het raam. Na een tijdje zei moeder 

dat ze naar huis moest en liep ze richting 

Lomm. Halverwege hoorde ze een enorme 

knal vanuit de boerderij, alwaar -naar later 

bleek- Jantje Heijnen op een landmijn was 

getrapt.  

 

Door Twan Verhaegh  

Opgeschreven met hulp van Jac Ewalts  
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De werkgroep vroeg aan Wil Verspay: 

We missen een klein stukje in de geschiedenis van 

het einde van de oorlog. Toen Lomm geëvacueerd 

was, zijn er nog enkele mensen hier gebleven, waar-

onder jouw vader. In alle verhalen komt dit niet voor. 

Misschien heeft jouw vader hierover wel eens verteld. 

Dit zou een waardevolle aanvulling zijn aan de  

verhalen. 

Wil reageerde als volgt: 

Ik heb die verhalen wel gehoord van pap. Hij 

zat destijds in een bunker in de bossen. Waar 

nu PETERS’ METAALGIETERIJEN zit, daarachter had-

den ze een bunker gegraven.  

Hij zat daar samen met They van Driek, Jac 

Verbeek (vader van Boks) en ik meen Lei Pin-

gen (vader van Jan). Dit weet ik niet zeker. Kort 

voor de bevrijding zijn ze echter ontdekt en als-

nog geëvacueerd naar Hoogkerk.  

 

Zij zijn met de familie Graat-Verspaij ver-

trokken. Zij waren echter ook de eersten die 

weer terug waren in Lomm. Met de fiets met 

volgummi-banden en later op de velgen terug 

naar Lomm.  

Hier hebben ze voor zover mogelijk al enig werk 

verricht voor de terugkomers. En natuurlijk wa-

ren ze benieuwd van wat er over was in het 

dorp.  

De familie Kessels is niet verder gekomen dan 

Straelen omdat oma Kessels een blindedarm-

ontsteking kreeg. Zij werd daar geopereerd. 

Hierna zijn ze in Walbeck ondergebracht omdat 

transport naar Groningen toen te gevaarlijk 

was. 

Hoop dat jullie er wat mee kunnen.  

Groet, Wil Verspay 

De geallieerde patrouilles verschijnen op  

3 maart 1945 tenslotte ook in de uitgestorven 

dorpen Lomm, Arcen en Wellerlooi. 

  

Uittreksel uit het Nieuwsblad van het Zuiden  

van 3 maart 1945

http://was.in/
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Nadat het grootste deel van de Lommse be-

volking (met daarbij opgeteld het grote aantal 

vluchtelingen van elders) op 14 en 15 januari 

1945 verplicht werd geëvacueerd naar het 

noorden van het land, veranderde het dorp in 

een spookdorp. Dit bleef zo totdat de bewo-

ners vanaf eind april, begin mei 1945 mond-

jesmaat weer terugkeerden.  

 

De grote vraag is:  

wat gebeurde er in de tussentijd?  

 

Maar weinig Lommse mensen kunnen hierover 

iets zinnigs zeggen, de meesten waren immers 

geëvacueerd. Wat er over deze periode be-

kend is, komt grotendeels uit militaire archie-

ven van de geallieerden, gesprekken met ve-

teranen en Duitse krijgsgevangen.  

Twee Limburgse onderzoekers, de heren Hugo 

Levels en Eric Munnicks werken aan een drie-

delige boekenserie WAAR BLIJVEN DE BEVRIJDERS, 

waarvan het laatste deel, over de bevrijding 

van de oostelijke Maasoever, medio 2021 ver-

schijnt.  

 

 
 

Op basis van de door hen verzamelde gege-

vens, ziet het plaatje van de bevrijding er 

grofweg als volgt uit: 

 

In de periode tussen half januari en begin 

maart is er op grote schaal geplunderd door 

eenheden van het Duitse leger. De hele ooste-

lijke Maasoever tussen Venlo en Gennep was 

immers grotendeels ontvolkt (geschat wordt 

dat slechts tussen de 5 en 15% van de bevol-

king is achtergebleven). Het vee werd wegge-

haald als voedsel voor de soldaten, huizen en 

boerderijen werden leeggeroofd.  

 

De Maas was frontlinie; de Duitsers hadden 

zich met complete loopgravenstelsels en mij-

nenvelden langs de Maasoever ingegraven. 

Verderop in de bossen stond artillerie opge-

steld om de Britten aan de westoever van de 

Maas te beschieten.  

 

 
 

Nadat Venlo vanuit Kaldenkirchen op 1 maart 

1945 door eenheden van de Amerikaanse 35e 

infanteriedivisie was bevrijd, rukte dit leger 

verder op richting de westelijke Rijnoever, als 

onderdeel van het geallieerd plan om de Duit-

sers tussen Maas, Roer en Rijn in een tangbe-

weging te nemen.  

Het noordelijke deel via het Reichswald werd 

door Britse en Canadese legers uitgevoerd 

(OPERATION VERITABLE), het zuidelijke deel via 

de Roer (OPERATION GRENADE) door het Ameri-

kaanse leger. Ongeveer ter hoogte van Arcen 

zouden beide legers elkaar moeten treffen.  
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Well werd op 3 maart om 8.00 uur ’s ochtends 

door Britse commando’s bevrijd, die met boot-

jes vanuit Wanssum de Maas overstaken. De 

geallieerden hadden tijdens hun opmars meer 

last van mijnenvelden, bomen die als wegver-

sperringen waren opgeblazen, boobytraps en 

de slechte weersomstandigheden waardoor de 

wegen veranderen in modder, dan van Duitse 

tegenstand. In het Wellse buurtschap Knikker-

dorp hielden de Britten halt, ervan uitgaande 

dat het zuidelijke deel tot Venlo door de Ame-

rikanen zou worden bevrijd.  

 

 
 

Het Duitse leger had begin maart in de gaten 

dat ze in de tang genomen werd en dreigde te 

worden omsingeld. De Maaslinie was onhoud-

baar geworden en de Wehrmacht trok zich in 

allerijl terug dieper Duitsland in.  

 

Aangezien het grootste deel van de Ameri-

kaanse 35e infanteriedivisie vanuit Venlo op-

trok richting de Rijn, moest er een oplossing 

gevonden worden voor de dorpen Arcen, 

Lomm en Velden.  

De geallieerden wisten, door kleine patrouilles 

die vanuit Lottum en Broekhuizen de Maas 

waren overgestoken en dankzij verkennings-

vliegtuigen, dat er in de drie dorpen nauwe-

lijks nog Duitsers aanwezig waren.  

 

Uiteindelijk kreeg een bataljon van het Ameri-

kaanse 291e infanterieregiment de opdracht 

om in vrachtauto’s vanuit Haelen via Susteren 

naar Venlo te rijden. Een verkenningseenheid 

van ongeveer 30 man van dit bataljon arri-

veerde in de avond van 2 maart in Lomm en 

bracht verslag uit dat er geen Duitsers meer in 

Lomm zaten. Of deze groep de nacht in Lomm 

heeft doorgebracht of weer teruggetrokken is 

naar Velden/Venlo, is niet geheel duidelijk. 

Arcense evacuees die bij Leenen (Nöllen) op 

de grens van Westerbroek en het Hanik de 

winter doorbrachten, meldden dat zij al op 2 

maart door Amerikaanse eenheden, komende 

vanuit Straelen, werden bevrijd.  

 

In de middag van 3 maart is er vanuit Lomm 

door dezelfde verkenningseenheid een poging 

ondernomen om Arcen binnen te rijden. Daar 

stuitten ze echter op Duitse tegenstand. Om 

17:00 uur arriveerde 150 man versterking 

vanuit Lomm om het laatste verzet te breken. 

Men was erg bang voor hinderlagen en booby-

traps. Daardoor duurde het een dag voordat 

het dorp geheel was verkend.  

 

Vanuit Knikkerdorp reed op 4 maart een pa-

trouillevoertuig met daarin drie Britse com-

mando’s richting Arcen. Ze kwamen door Wel-

lerlooi, waardoor dit dorp officieel het laatste 

Limburgse dorp is dat werd bevrijd. Ten noor-

den van Arcen maakten de Britten contact met 

de Amerikanen en daarmee was de hele Maas-

oever bevrijd.  

 

 

Enkele bevrijders in actie 

Baileybrug van Lomm naar Lottum, nodig voor de opmars 

van de geallieerden richting Berlijn. De brug heeft er en-

kele maanden gelegen.  

In 2007 zijn er overigens nog restanten gevonden en 

gelicht. 
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De geallieerden trokken vervolgens verder 

naar de Rijn. Een aantal Britse eenheden bleef 

in Lomm en omgeving achter. De Britten 

maakten een start met het opruimen van mij-

nenvelden en legden zes pontonbruggen aan, 

de zogenaamde Bailey-Bridges. Een bij  

Gennep, ook een bij Well, drie bruggen in Ven-

lo en een bij het Lomms-Lottums veer. Met 

deze laatste werd op 4 maart gestart en deze 

was op 10 maart voltooid.  

 

De bruggen dienden om zo snel mogelijk zo 

veel mogelijk geallieerd materieel over de 

Maas richting het front in Duitsland te ver-

plaatsen om de Rijnoversteek mogelijk te ma-

ken. Tot aan de Duitse capitulatie, bleven deze 

Britse troepen aanwezig in het gebied.  

Overigens maakten ook de geallieerde solda-

ten zich schuldig aan plunderingen van huizen 

en boerderijen, waarbij ze diverse goederen 

meenamen als ‘oorlogsbuit’.  

 

Als gevolg van de grote hoeveelheden mijnen-

velden zijn er in de periode na de bevrijding 

tot 1 juni 1945 in Noord- en Midden-Limburg 

nog ruim 300 slachtoffers gevallen. Ook in 

Lomm lagen de mijnenvelden van het Lottums 

veer tot aan de Voort. Vanaf de zomer van 

1945 tot oktober 1947 zijn deze mijnen ge-

ruimd door krijgsgevangenen en collabora-

teurs.  

 

   Door Ralph Tangelder 

  

Kaart met daarop het verloop van de bevrijdingsoperatie (bron: Wikipedia) 
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Op de volgende pagina’s staan de boerderijen 

en woningen ingetekend, in Lomm, het Hanik 

en de Voort, zoals die bewoond werden in de 

oorlogsjaren 1940 – 1945. Met daarbij de fa-

milienamen en verwijzingen naar de verhalen 

in deze bundel.  

 

Lomm telde in de oorlogsjaren rond de  

400 inwoners. 

 

Hieronder een actuele kaart van Lomm ter 

vergelijking. 

 

 

   

Kaart van Lomm anno 2020 ter vergelijking 

 

Krant van 8 maart 1945. 

Dergelijke oproepen werden  

veelvuldig geplaatst in de kranten: 

De familie vr. inl. o. andere familie-

leden = …vraagt inlichtingen over… 
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1 Kloosterhof kasteelboerderij (Heijnen – ver-

haal 8) na de oorlog Hand van het Veer (Van 

den Hombergh). Heijnen is toen verhuisd 

naar het Hoekereind  

2 Mulders (Plaate Thei) 

3 Dorssers (pension) 

4 Doeres Vermeulen, inwonend Deenen Hen  

en To  

5 Janssen (= Schreurs Handrie) 

6 Chris Janssen (Jansses Menke - na de oorlog 

verhuisd naar de Hanikerweg) 

7 Hut van Herman Coenen (Coen/Klötske – 

overleden in 1938) 

8 Sef van Rens 

9 Van de Kerkhof (Kerkhofs Wullem) 

10 Cronenberghs (= Voesten, als bijnaam be-

kend in het dorp Voestes Graat) 

11 Moas Naad/Aerts-Janssen, van Maashof in 

Schandelo (verhaal p.30 van Leny Janssen) 

12 Lenders 

13 Hendriks Sef 

14 Van Wylick (verhaal 3 – Familie van Wylick in 

de oorlog) 

15 Verspaij Sjäk (verhaal 2 – Evacuatie van de 

familie Verspaij-Heldens) 

16 Janssen, Örtjeshof  

17 Trienekens Graad 

18 Hendriks Hannes (verhaal 7 – Soldaat Her-

man Hendriks) 

19 Kusters Jaap 

20 Leenen (Nöllen Jan, Westerbroek, Duitsland) 

- (in verhaal 16 – Opmars van onze bevrij-

ders) 

21 Basten, ‘t Roed Huuske (geboortehuis o.a. 

Frits, Jan en Mientje) 

22 Peters 

  

Lomm: het Hanik. Deze topografische kaart van 1936 (www.topotijdreis.nl). Huizen en boerderijen die gebouwd zijn tus-

sen 1936 en 1945 zijn erbij getekend. 

 

http://www.topotijdreis.nl/
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Lomm: dorp en de Voort. Deze topografische kaart is van 1936 (www.topotijdreis.nl). Huizen en boerderijen die ge-

bouwd zijn tussen 1936 en 1945 zijn erbij getekend. 

 

http://www.topotijdreis.nl/
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23 Tot het einde van de oorlog Van den Hom-

bergh, daarna kwam Heijnen (geruild met het 

Veer) 

24 Muyres na de brand van de SPYKER tot de nieu-

we boerderij in 1930 klaar was. Daarna leeg-

stand en vervolgens van varkensstal tot Vers-

winkel Lei en José 

25 Walders Piet (= van Lypzig met Otten Marie); 

nu woonhuis van José en Lei van Helden-Otten 

26 SPYKER (Muyres tot de brand in ± 1930). Na 

opbouw Kuntzelaers 

27 Pachtboerderij kasteel bewoond door familie 

Gielen tot ± 1943; daarna familie Bartels (van-

af 1943) 

28 Wiel van den Hombergh 

29 Muyres (Verhaal 6 – Ervaringen van de familie 

Muyres) 

30 Theelen (Verhaal 13 – Oorlogsherinneringen 

van Mia de Bruin) 

31 Pingen Jaer (Pierre) Café de Witteberg 

32 Oude Antonius Kapel (gebouwd tussen 1400 en 

1600) 

33 Hanraets, Frans en Marie (Heskes) 

34 Mulders (Plaate Sef) 

35 Van Lier (Bosboór) 

36 Aan het begin van de oorlog Mulders Paul 

(broer van Plaate Thei) overleden 24-7-1940, 

gehuwd met Sietske Bleeker (zie verhaal 13 – 

Oorlogsherinneringen Mia de Bruin); na of tij-

dens oorlog van Wijlick Maèn 

37 Peeters (Leen en Ties) 

38 Van Eyndt, Sjengske   

39 Bertus Verhaegh (Verhaal 14 – De Familie Ver-

haegh en hun herinneringen) 

40 Deenen Hannes 

41 Loetje Verhaegh 

42 Kessels Wullum (verhaal 12 – De Lommse On-

dergrondse) 

43 Jan van Wylick (verhaal 12 – De Lommse On-

dergrondse) 

44 Thijssen An (zie verhaal 12 - De Lommse On-

dergrondse) Na de oorlog Pingen Lei 

45 Wismans (Lommer Smid) 

46 Weijs 

47 Verbeek 

48 Graat Verspay (verhaal 9 – Schuilen in de 

Lommse bunkers) 

49 Toon van Driek (Jacobs) 

50 Tummer Sjeng (Jacobs) met woning en tim-

merfabriekske 

51  Tijdens de bezetting was hier een permanente 

Duitse wachtpost 

52 Hegger (Dieper Kuëb) 

53 Hegger (Dieper Hand) – (verhaal 4 – Oorlogs-

herinneringen) 

54 Van den Hombergh (Voorter Nades) 

55 Bouten Fons (later Jan van Ooyen; nu Schoofs 

Twan) 

56 Van den Hombergh (Voorter Hand) – (Verhaal 

10 – Familie van den Hombergh in de Voort) 

57     Jacobs (Berg Sjang) 

58     Jacobs (Fuuj Sjang)   

59 Piet en Truuske Janssen, Laya (Piet de Koaster) 

60 Willemsen (De Sni-jer) 

61 Pastorie (1937) pastoor Laemers (vanaf 1942 

pastoor Arts) 

62 Bakkerij/winkel/café Kuëbke Geelen (later Sef 

van de Mulder, Theelen Sef) 

63 Spuitenhuisje brandweer (pomphuisje) 

64 Kerk Heilige Antonius Abt (voltooid 1937)  

65 Graanmolen (plek huidig Parochiecentrum) 

66 Vooraan (zijde Antoniusplein): Vullings (Rutte 

Trui, zus van Rutte Toën en El)  

Achteraan: Vullings (Rutte Toën en Carlien): 

later Lensen-Weys 

67 Winkel Stiene Piet Hegger  

68 Wismans-Thijssen Billeke, (moeder van)  

Valles Hand en Naadje 

69 Lagere school + woonhuis meester Linssen 

70 Piet Verhardt 

71 Peeters, Sjeng en Netje 

72 Geelen-Pingen (Schaer Sjang en Thijse Nel) 

waar nu de sauna ligt 

73 Tramhalte/station 

74 Van den Hombergh/Muijsers (Muijsers Hand) 

75 Woonhuis en kassen Jaer van Eijndt (nu terrein 

Tuincentrum Ed Hegger en woning van Hans 

Heijnen) 
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Hoe voelt VREDE 

met je kinderen in een bunker onder de grond 

vallende bommen en soldaten op iedere hoek   

verkleumd, hongerig, ziek en lamlendig 

verteerd door angst dat je kinderen iets overkomt? 

  

Hoe voelt OORLOG 

als je je bad laat vollopen 

en relaxt gaat liggen bubbelen 

met een muziekje op de achtergrond 

je kind met een vrolijk verhaal op de rand! 

  

Hoe voelt VREDE 

als op de vlucht voor geweld je kind wordt geboren 

je kinderen bloembollen moeten eten 

geen warme jas of schoenen aan je voeten 

en gebrek aan alles? 

  

Hoe voelt OORLOG 

als je met je kind door de supermarkt loopt 

een bijna niet te dragen weelde 

wat zullen we eten vandaag 

er is zóveel…! 

 

OORLOG 

er zijn geen woorden voor:  

het leed dat al die mensen moesten dragen 

voor wat zij hebben doorstaan 

…en er dan maar over zwijgen… 

 

VREDE 

ons past slechts respect en dankbaarheid 

én de plicht om de vrede te bewaren  

in onze kleine kring en daarbuiten  

voor zover dat in ons vermogen ligt 

 

 

Twee moeders van nu 
 

 

 

 


