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B

aarlo werd op 21 november 1944 bevrijd
door de Schotten. De Historische
Werkgroep de Borcht en de Black Watch van
de 51st Highland divisie organiseren op 23
november een bevrijdingsfeest. Vanaf 11.00
uur staan diverse militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog opgesteld in het dorp.
Er staat een Sherman tank in de Grotestraat.
Men kan gratis deelnemen aan een rondrit. Op
de beugelbaan (pand hoek Grotestraat
Zuivelstraat) worden objecten uit de Tweede
Wereldoorlog tentoongesteld door de Black
Watch. Verder is er de mogelijkheid een kijkje
te nemen bij de Radio Zendamateurs van
Radio
Treffen
Maasbree.
Het
middagprogramma start om 14.00 uur met een
korte gratis wandeling door gidsen van de
VVV vanaf het voormalige hotel de Molen naar
de Markt. De wandeling staat in het teken van
de bevrijding. Aanmelden hiervoor kan bij de
VVV. Om 14.30 uur worden de bezoekers op
de Markt onthaald door een doedelzakspeler
die bij de kerktoren Schotse liederen ten
gehore brengt. Om 15.00 uur begint een
manifestatie in de kerk die eveneens gratis
toegankelijk is en waarvoor men zich niet
vooraf hoeft aan te melden. Er is een groot
scherm geplaatst op het koor waarop beelden

uit de bevrijdingsperiode worden getoond.
Verder zijn enkele Baarlose tijdgetuigen aan
het woord die vertellen over de laatste
oorlogsdagen en de bevrijding van ons dorp.
Het geheel wordt muzikaal omlijst door o.a.
Entertainband Timbre Tajiri. Er zijn voldoende
zitplaatsen vooraan in de kerk gereserveerd
voor hen die de oorlog hebben meegemaakt,
voor mindervaliden en begeleiders. Om 16.30
u. luiden de bevrijdingsklokken en laten
kinderen van Jong Nederland op de Markt
vredesballonnen op. Wij hopen u te mogen
begroeten.

SPROKKELING 2014

O

p donderdag 20 november om 20.00u.
wordt
de
nieuwe
Sprokkeling
gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek aan
de Markt. De Sprokkeling met de titel
'Goederen van naam te Baarlo' is het laatste
deel in de toponiemenreeks. De Sprokkeling is
geschreven door ons lid Piet Schinck.
Aansluitend aan de presentatie zal de heer
Schinck een lezing geven. Deze staat in het
teken van het 40jarig bestaan van de
Historische
Werkgroep
en
heeft
als
onderwerp: Kasteel, kerk en kerspel te Baerlo
in de 13e en 14e eeuw. U bent daarvoor van
harte uitgenodigd. De entree voor de
presentatie en de lezing is vrij. De Sprokkeling
is vanaf vrijdag 21 november te koop via de
website van de Historische Werkgroep, bij de
Bazus (Grotestraat) en het VVV kantoor aan
de Markt. Abonnees ontvangen de nieuwe
uitgave in hun brievenbus.

WEEKJOURNAAL
OKTOBERNOVEMBER 1944

M

isschien bent ook u al een van onze
volgers op Facebook. Onlangs hebben
we een mooie mijlpaal van 370 volgers
bereikt. Zoals u inmiddels van ons bent
gewend staat er elke week een nieuw berichtje
op de facebookpagina. We zijn in september
gestart met een reeks weekoverzichten in de
aanloop naar Baarlo 70 jaar bevrijd. Ons lid en
contentbeheerder Herman van Megen heeft
deze weekoverzichten samengesteld aan de
hand
van
dagboekfragmenten
en
ooggetuigenverslagen. We hebben gemeend
de laatste weken in de aanloop naar de
bevrijding ze nogmaals integraal op te nemen
in deze uitgave van Baarloos Verleden. We
starten in de week van 5 oktober 1944.

H

DE WEEK VAN 5 OKTOBER 1944

et is een bewogen week want op 8, 9 en
10 oktober zijn er in Baarlo razzia's. In de
bossen van Baarlo infiltreren twee SSers in
het
bovengrondse
kamp
van
de
bospartizanen. Ze zijn ontmaskerd en worden
door
de
knokploeg
gefusilleerd.
De
Baarlonaren klagen bij de Duitse Wehrmacht
dat er te weinig voedsel is. De winkels zijn
leeg gekocht. Grote kuddes vee gaan nog
steeds over de Rijksweg in de richting van
Venlo..... 'Heden de 7e oktober is de Duitse
veldpolitie in Baarlo gestationeerd vanwege de
nachtelijke inbraken. Op de ramen van de
winkels in de Grotestraat zijn plakkaten
gehangen met de tekst: Plunderen wordt met
de doodstraf gestraft. Op zondag de 8e
oktober wordt er razzia gehouden door de
Sicherheits Dienst. Alles duikt onder. Mannen
en jongens tussen 16 en 60 jaar worden
opgepikt. 23 mensen zijn afgevoerd op een
wagen waaronder Pierre van Soest, Lei van
Bergen, Frits Bruijnen, de baron en ook twee
paters van de Berckt. De wagen vertrekt bij de
molen van Martens. Op 9 en 10 oktober is er
weer razzia. Er worden 9 mannen opgepakt, 6
zijn er later vrijgekomen. Duitse soldaten gaan
van deur tot deur en schreeuwen Männer,
Männer!.... De Veldstraat is door de Duitse
Wehrmacht afgezet. Bij de Berckt wordt niet
meer met de grote klok geluid om de aandacht

van de Duitsers niet in de richting van het
klooster te trekken. De kloosterlingen blijven
binnen de kloostermuren. Ja... en aan het front
buldert het, maar toch niet meer zo sterk als
de voorbij gaande dagen. Wanneer komen de
Engelschen?'

Duitsland is weer veel vuurwerk. Baarlose
mannen van jaargang 18811883 gaan
gelukkig vrijuit en worden door de Wehrmacht
met rust gelaten. Op de 17e worden wij plots
opgeschrikt door hevig gebulder van het front.
De muren dreunen, deuren trillen en door de
trilling rinkelen ruiten. Zo hevig is het nog niet
geweest. De Wehrmacht heeft in het dorp
plakkaten opgehangen met het opschrift dat
het dorp ontruimd wordt. Misschien worden we
geëvacueerd... we moeten afwachten. Er staat
verder te lezen dat zij die zich in de richting
van het front bewegen of ongehoorzaam zijn
onmiddellijk door de Wehrmacht gevangen
worden gezet en behandeld als spion. Het blijft
overdag en in de nacht erg onrustig, veel
Engelse vliegers in de lucht. Alles gaat naar
Duitsland en zoeklichten in de nachtelijke
hemel. We zien ook dat Duitse wagens over
de Rijksweg terugtrekken in de richting van
Venlo. Wat zou dit betekenen? Ook bij de
paters van de Berckt is vee gevorderd.
Wanneer ik dit opschrijf davert het aan het
front en hoor ik van alle kanten het
afweergeschut'.

D
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Kamp van de bospartizanen

DE WEEK VAN 12 OKTOBER 1944

e bospartizanen houden zich verschanst
met een groot aantal Duitse gevangenen
in het bovengrondse kamp in de bossen
tussen Baarlo en Helden. De bevoorrading
van voedsel en water komt in het gedrang. In
Baarlo is de baron (Weichs de Wenne)
plotseling teruggekeerd nadat hij tijdens de
razzia is opgepakt. Dat roept onder de
bevolking vraagtekens op. De Sicherheits
Dienst struint nog steeds velden af op zoek
naar onderduikers. Venray wordt in deze week
bevrijd....We volgen het verslag van de
ooggetuigen.... 'De 12e oktober begint
hopeloos. Er is enige beweging aan het front
want we horen het bulderen. We denken
echter dat het niet genoeg opschiet want het
geluid wordt niet harder. Bij de coöperatie is
de broodwagen in beslag genomen door de
Wehrmacht. Men kan alles gebruiken. We
horen in de richting van het noorden hevig
kanongebulder. In de voormiddag van de 13e
rond 11 uur is Venlo gebombardeerd. Men
zegt dat de Parade is getroffen en ook de
brug. We kunnen 's nachts niet slapen. Boven

DE WEEK VAN 19 OKTOBER 1944

n Brabant worden al veel plaatsen bevrijd.
Meijel wordt door de Duitsers terug veroverd
op de Tommies. De Tommies slaan hard terug.
50 Blerickenaren worden in de Bong te werk
gesteld om schietgaten te graven. Uit de lucht
dwarrelen vluchtschriften om de Duitsers te
demotiveren. De bospartizanen krijgen nieuwe
Duitse gevangenen in het bovengrondse
kamp. Het zijn vooral Duitsers die deserteren
en vragen bij boeren in de omgeving om een
onderkomen..... 'Er zijn tekenen dat de
Duitsers zich terugtrekken. Er wordt nog
steeds veel vee gevorderd. Men zegt dat de
Tommies op 10 kilometer verwijderd zijn van
Venlo. Zou het kloppen? 20 oktober horen wij
bombardementen in Blerick. In Baarlo vallen
deze dag vluchtschriften uit de lucht. Ze zijn
gedropt door d'n Tommie en bestemd voor de
Duitsers. Het veld ligt wit bezaaid. Duitsers
roven en plunderen er op los. Het zijn
naweeën van een verslagen leger. Veel dieren
worden bij het klooster de Berckt weggehaald.
De pater econoom is daarop naar Blerick
gegaan om te protesteren en de dieren weer

terug te eisen bij de Orts Kommandant. Waren
het eerst koeien en varkens, zo zijn het nu
kippen en schapen die worden weggehaald.
Duitsers worden bij gezinnen inkwartierd. Het
zijn onder meer soldaten van de afdeling
Feuerwerke. Bij Bongers op de Douvenhof
worden
Engelse
soldaten
als
krijgsgevangenen ondergebracht. Aan de
Maaskant langs de muur van klooster de
Berckt stapelen de Duitsers munitie op. Veel
munitie gaat ook over de Rijksweg in zuidelijke
richting. Aan het front is het af en toe
opvallend stil. We horen dan geen gebulder.
Op de Schafelt en de Braamhorst houden de
Duitsers razzia op de 22e oktober. Op
Soeterbeek is inmiddels een afdeling van het
Rode Kruis ingericht bij de familie Smits. De
26e wordt gestart met het leggen van
telefoonkabels in Baarlo. In het hele dorp
liggen kabels. Zodoende zijn er veel Duitsers
op de been'.

DE WEEK VAN 27 OKTOBER 1944
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Tommies bij kasteel d'Erp

n het bovengrondse kamp van de
bospartizanen is een Duitse gevangene
ontsnapt. Er dreigt verraad. De groep met in
totaal zo'n circa 30 Duitse gevangenen verlaat
het kamp en gaat in colonne naar het
afwateringskanaal in Neer. Uiteindelijk strijken
ze
neer
in
een
schaapskooi.
Het
bovengrondse kamp wordt ijlings door de
ondergrondse afgebroken. Er wordt gestart
met de aanleg van een ondergronds kamp. In
afwachting daarvan blijven de partizanen in

Neer. Venlo wordt getroffen door hevige
bombarementen. Het oorlogsgeweld komt nu
wel erg dichtbij. De dagboeken berichten het
volgende: 'Wat komen er veel tanks over de
Rijksweg. In de richting van Helden wordt nu
hevig geschoten. Ook Venlo krijgt het weer
zwaar te verduren. Er zijn veel Engelse
bommenwerpers in de lucht met het doel om
de stadsbrug te bombarderen. Zo zitten we
opeens tussen twee fronten... maar het leven
is hier in Baarlo nog wel rustig. Alle huizen
hebben vandaag inkwartiering en overal liggen
telefoonlijnen. Het is Allerheiligen 1944.
Hoeveel slachtoffers zullen er vallen? Nu ook
de Hei inkwartiering heeft gekregen is heel
Baarlo met Duitse soldaten bezaaid. Veel
mensen blijven uit voorzorg in hun huizen. Tja
en de krant die is al zeker 8 dagen niet meer
bezorgd. We horen dat de Lambertuskerk en
het station in Blerick zwaar zijn getroffen.
Blerickse evacuees komen nu naar ons dorp.
Bij de Maas zijn twee afweerkanonnen
geplaatst. Er wordt mee proef geschoten.
Zulke geluiden hebben we nog nooit gehoord!
De Grüne Polizei denkt nog altijd razzia's te
moeten houden in Baarlo. Op 2 november
horen we dat de Maasbrug zou zijn kapot
geschoten. Men zegt dat twee tanks door de
brug zijn gezakt. We worden die namiddag
plots
hevig
opgeschrikt
door
zware
ontploffingen. Dan blijkt dat men de
kazematten bij de Maas heeft opgeblazen. Op
3 november zijn er hevige bombardementen
op Venlo. Duitsers hebben Amerikaanse
soldaten gevangen genomen. Ze zijn
ondergebracht bij Bongers van de Douvenhof.
Bij Holtackers (Maasstraat) is een generaal
ingekwartierd.
Er
wordt
gestolen
en
geplunderd'.

I

DE WEEK VAN 3 NOVEMBER 1944

n de bossen is het ondergrondse kamp voor
de bospartizanen bijna gereed. De jongens
en hun ca. 30 Duitse gevangenen verblijven in
afwachting van een gereedmelding in Neer.
Baarlo is getuige van de eerste vliegtuigen die
uit
de
lucht
worden
gehaald
door
afweergeschut.
Er
volgt
een
nieuwe
inkwartiering van Duitse soldaten.....'Het is 5
november, een stille zondag. Wanneer we
naar de mis gaan en in de kerk zitten horen

we buiten het gebulder van het front. Er wordt
nog steeds ingebroken in Baarlo, nu bij de
Coop. We kunnen boven Venlo een grote
brand zien en in Baarlo is opeens geen
Duitser meer te bekennen. We leven in een
militaire toestand. 4 1/2 jaar oorlog, we
wachten maar kalm het front af. Blerick en
Venlo worden hevig getroffen door bommen.
Op de Hei komt op de 5e een vliegtuig neer.
Het komt terecht op het huis van Pijpers dat
totaal wordt vernield. Vanavond zien we aan
de kant van Venlo een vuurgloed van de
brandende Martinuskerk en de Klaasstraat die
nog aangewakkerd wordt door de hevige wind.
Bij Görtz in de Vergelt heeft men weer
inkwartiering van Duitsers. Honderden vliegers
komen over Baarlo heen. We vernemen dat de
brug in Venlo is gebombardeerd maar die
wordt niet geraakt. Van Blerickenaren horen
we dat er klein verkeer van voetgangers en
fietsers is over de spoorbrug. Boven Tegelen
is een vliegtuig neergestort. de vliegenier is
met een parachute naar beneden gekomen.
Boven de Peel is vanavond (6 november) een
prachtig vuurwerk. Honderden rode baletjes
werden de lucht ingeschoten, ook waren er
schijnwerpers. De 8e stond bij Rijs op de
Rijsweg een tank afweer dat op overkomende
vliegers schiet. De prei op de Baarlose velden
is inmiddels totaal kapot gegaan door het
graven van gaten voor afweergeschut. Op de
Hert en de Braamhorst stonden vandaag (9
november) veel Duitse tanks en er is op
verschillende plaatsen geschut opgesteld. De
hele weg is stuk gevaren. We horen dat Pierre
van Soest die is opgepakt tijdens de razzia in
Linz in Oostenrijk is. Sommigen hebben ook
Hein Holtackers ontmoet. Nu vallen ook
bommen op Roermond. Baarlo krijgt de 12e
weer inkwartiering van Duitse militairen. Er
doen allerlei geruchten de ronde dat de
Duitsers 4000 tanks hebben aangevoerd in de
Peel en dat Ospel weer door de Duitsers is
ingenomen. Volgens berichten zouden de
Duitsers een nieuw wapen hebben ingezet dat
noch te zien, noch te horen is'.

D

DE WEEK VAN 10 NOVEMBER 1944

e
bospartizanen
en
de
Duitse
gevangenen verblijven nog steeds in het
ondergrondse kamp in de bossen en wachten

Tommies op de Rijksweg

de bevrijding af. Wat lezen wij verder in de
dagboeken....'We wachten kalm het front af.
Het is opvallend rustig. Veel wagens en
oorlogstuig trekt in Venlo de Maas over. De
11e is het mooi weer maar 's nachts vriest het.
Er is hevig afweer op overkomende vliegers.
In Venlo zouden weer bommen zijn gevallen,
het Dominicanerklooster is totaal verwoest. In
Roermond zijn vandaag ook bommen gevallen
in de binnenstad zoals men zegt. De Duitsers
zouden een nieuw wapen hebben ingezet dat
noch te zien noch te horen is. We kregen op
de 14e weer op verscheidene plaatsen in
Baarlo inkwartiering. Op de Berckt hebben
Duitse soldaten een half uurtje een piano
recital in de recreatiezaal van de novicen
gegeven. We hebben geen last van de Duitse
soldaten die zijn ingekwartierd. Kapelaan Van
der Steren hebben de Duitsers meegenomen
om te werken. Van allerlei geruchten doen de
rond, Hitler zou dood zijn, maar we geloven er
niets van. In Meijel zouden 8 doden gevallen
zijn en er zijn daar veel huizen stuk. Op de
15e hoorde men Engelse granaten door de
lucht suizen in Baarlo 'Op den Bosch' Op
Rinckesfort zijn granaten terecht gekomen.
Aardappelen worden niet meer gerooid
vanwege gevaar van granaten. Er zijn in
Baarlo al veel geëvacueerden uit Venlo en
Blerick die onderdak moeten krijgen'.

D

DE WEEK VAN 17 NOVEMBER 1944

e Tommies zijn in aantocht. De
dagboeken berichten: 'Vannacht de 17e

november om half een werden we opgeschrikt
door een hevig gebulder van kanonnen. Alles
schudde er van. Aan de Tegelse kant staat
Duits geschut opgesteld. Het was echter niet
zo'n zwaar gebulder als dat van het front. De
granaten hoorden we fluiten. In de Bong
sloegen granaten in. De Engelsen zijn zoals
men zegt op 4 km afstand van Roermond. Op
de avond van de 18e weer ongekend hevig
artillerie duel tussen Engels en Duits geschut.
De ramen rinkelen. We gaan nu voor het eerst
wegens het hevig gebulder de kelder in. Tot
driemaal toe konden we de kelder in. We
moeten de tijd doorkomen en spelen een potje
kaarten. Het front nadert. Vandaag de 18e
heeft Baarlo een ramp getroffen die we nooit
zullen vergeten. De Duitsers hebben onze
kerk opgeblazen en eveneens de twee

De molen in puin

molens. Eerst werd de molen bij Martens
opgeblazen, daarna na drie ladingen vloog de
mooie kerk de lucht in. Eerst de toren en een
tijdje daarna het middenschip en 't achterste
deel. Bij de derde ontploffing vloog de kleine
toren de lucht in. De huizen dichtbij hebben
veel geleden en zijn onbewoonbaar zoals dat
van Fleuren (bakker) en Brueren (café
Centraal). Overal in de buurt lagen de pannen
eraf. Martens werd verwond toen de molen de
lucht in ging. Bij Sjeng Beurskens in de
Maasstraat is een granaat ingeslagen. Ook bij
Denissen. De hele morgen hield het gebulder
van Duits geschut aan. De 19e november
konden we niet naar de kerk. Vader ging naar
klooster de Berckt voor de heilige mis. Er zijn
veel frontsoldaten in Baarlo. Venlo werd weer
gebombardeerd. Zoals we hoorden zeggen is
ook de Antoniuskerk in Blerick opgeblazen.

Jacques
Segers
en
Frans
Hover
(ondergrondse) zijn verraden door een Duitser
en de Maas over gegaan. Tegen de avond
weer hals over kop in de kelder wegens het
hevig knetteren van een soort mitrailleur, de
vlammen vlogen door de lucht en hevig fluiten
van granaten. De hele avond en nacht in de
kelder. Op 20 november had het inslaan van
gisteravond degelijk stukken gemaakt. Bij
Leike Gommans (Hoogstraat), Hermans langs
Cauwenberg (Hoogstraat/Koel), Hendrickx in
de Grotestraat, Stammen en Wiel Hermans in
de Hel waren granaten ingeslagen. Vandaag
nog de hele dag gebulder van kanonnen soms
met grote tussenpauzen. Duidelijk kunnen we
ook de mitrailleur horen. In de kelder van
(Mathieu) Janssen in de Grotestraat is de
plaats waar eventueel gewonden worden
ingebracht. Meneer pastoor leest er elke dag
de mis nu de kerk vernield is. Dokter Thijssen
is ook door verraad van een Duitser opgepakt
en de Maas overgebracht. Vandaag zijn er
nogal verscheidene Engelse jagers in de lucht
en tegen de avond sloegen er veel granaten in
de Bong in. 21 november hoorden we hevig
gebulder en inslaan van granaten. We gingen
de kelder in. We besloten er ook te
middageten. Door een harde slag hoorden we
een ruit in ons huis tot splinters vallen. De hele
middag nu duurde het hevig vuren en inslaan
voort. Soms konden we de mitrailleurs en het
knallen van geweren van zeer dichtbij horen.
Soms dachten we al dat de Tommies hier
waren. Wanneer er een tussenpauze was
durfde vader eens de kelder uit en zag door
het raam dat in de nok van de Coöperatie een
granaat ingeslagen was en het aan de kant
van de Baron hevig rookte. De hele middag en
avond bleven we in de kelder. Wanneer het
even kalm was kon men vlug naar de W.C.
Tegen de avond kwam er wat kalmte in de
strijd. Tegen de morgen van de 22e sloegen
weer granaten van zeer dichtbij in. We horen
dat de Tommie gisteren omstreeks half vijf
gekomen is. Bij de molen was een Engelse
tank in brand geschoten en verscheidene
waren gewond door granaatscherven o.a.
Truusje Joosten. Op verscheidene plaatsen
hebben de Duitsers de bomen laten springen
op de Rijksweg. Bij Van de Pas (Maasstraat)
achter het huis was een Engelse mitrailleur
opgesteld die op Duitsers had geschoten die

SCHENKINGEN

V
De verwoeste parochiekerk

bij Kessels (Hofackers) naar binnen waren
gevlucht. Zodra we hoorden dat we bevrijd
waren, waren we niet meer in de kelder te
houden. Bij het klooster aan de Maasstaat
waren Engelsen ingekwartierd. We kregen er
voor het eerst Engelse sigaretten en we
mochten ook in een zware Engelse tank
kijken. Ook bij de Sprunk stonden Engelse
tanks. Nu constateerden we hoe gehavend
ons dorp na de granatenregen van gisteren
eruit zag'.

an diverse personen hebben wij weer
materiaal ontvangen voor ons archief.
Hiermee zijn wij in staat dit aan te vullen of te
completeren. Toch zijn we nog altijd op zoek
naar aanvulling van onze archieven en
fotocollecties. Heeft u foto's die voor ons
interessant kunnen zijn, maar wenst u deze
zelf te houden, loopt u dan gerust eens op een
zaterdagmorgen bij ons HIP naar binnen. Wij
scannen deze, u drinkt gezellig een kopje
koffie en neemt de foto's direct weer mee. U
kunt ons ook bellen, dan komen wij de foto's
ophalen en brengen deze ook weer bij u terug.
Wij hebben verder ook altijd belangstelling
voor bidprentjes, documenten etc. om onze
collecties verder uit te breiden.
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Bevrijding in de Grotestraat

