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De hieronder genoemde bronnen zijn voor het samenstellen van dit gedenkboekje geraad-
pleegd; een aantal afbeeldingen en tekstpassages zijn overgenomen en/of vrij bewerkt. 
De biografische gegevens zijn verkregen via de gebruikelijke bronnen; de desbetreffende 
rijks- en gemeente-archieven (Maastricht, Sittard, Echt-Susteren, etc.) en het Centraal 
Bureau voor Genealogie te Den Haag. De foto's en bidprentjes komen uit eigen of ander-
mans particuliere collecties of van de Heemkunde Vereniging Nieuwstadt. 
 
- Limburgse monumenten vertellen; van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. 
- Oorlogskroniek van Midden-Limburg (2de deel, 1948); van Willem Lenaers.  
- Sittard Frontstad; oorlogsdagboek van pastoor-deken H.J.J. Haenraets.  
- Nieuwstadt in de laatste dagen van de oorlog; artikel van Gerard Hennen (1919-2000) 

in "Nieuwstadt, van stad tot dorp" (uitg. Heemkundevereniging Nieuwstadt, 1977). 
- Illustraties uit bovengenoemd boek (p. 104, 106) van de hand van H. v.d. Steeg. 
- De prentjescollectie van de Heemkundevereniging Nieuwstadt. 
- De fotocollectie van de Hr. Penders, Dieteren (gemerkt met 06/11/2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagfoto: 
Oorlogsmonument van Nieuwstadt staande op het grasveldje aan de oostzijde van de kerk.   
Ontworpen door Joop Utens te Echt en onthuld op 4 mei 1986 door burgemeester 
H. Corten; ingezegend door pastoor Kerkhofs. 
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De laatste oorlogsdagen 
 
In voetnoten worden de slachtoffers genoemd die onder de hierna beschreven omstandigheden, 
tijdens de laatste oorlogsdagen, de dood vonden. Meer informatie over hen vindt u op p. 13-27. 
 
Willem Lenaers verhaalt in zijn "Oorlogskroniek van Midden-Limburg" (2de deel, 1948) over 
Nieuwstadt het volgende:  

Tussen de bevrijding van Sittard en Nieuw-
stadt lagen tien dagen. In die tijd, 19-29 sep-
tember van 1944 beukten de snel naderende 
Amerikaanse kanonnen op het dorp. 

 
De verwoeste kerk van Nieuwstadt 

Pastoor Nicolaas Mertens vertelde dat een zij-
beuk der monumentale kerk werd vernield. 
Eindelijk braken de Yankees door, in de omge-
ving werd gestreden. Maar met de bevrijding 
verstarde het front vóór Susteren en Echt. 
Het dorp kwam onder Duits vuur. 
 
12 november 1944. 
H. Mis om 5 uur namiddag. Er waren enkele 
honderden gelovigen in de kerk toen een be-
schieting begon die drie kwartier duurde. 
Er viel één dode. 1) 
 
14 november 1944. 
Het was 8 uur voormiddag. Een man of tien in 
de kerk, toen de Duitsers een moordend vuur 
openden dat anderhalf uur duurde. Drie man 
vluchtten in de brandkast der sacristie, anderen 
zochten dekking onder de toren doch namen 
ook van daar de vlucht. De toren was eerst 
door de Duitsers en later door de geallieerden 
als uitkijkpost gebruikt. Begin november waren 
de Yankees door Tommies (Engelsen) afgelost.  
 
Het kelderleven was begonnen. De toestand in 

de kelders was vaak ondragelijk. De kelders van Huize Wittem herbergden b.v. 165 personen. 
Het koken moest boven gebeuren en dan gooiden granaten letterlijk en figuurlijk roet in het 
eten. Omdat veel vee werd gedood, evenals op andere plaatsen, werd evenwel geen honger 
geleden. 
Op 18 en 19 november moest geheel Nieuwstadt evacueren naar Born, Geleen en Limbricht. 
Tijdens evacuatie werd veel geplunderd. Burgers spraken daarover hun verontwaardiging uit. 
 
Nieuwstadt telde ongeveer 30 doden door granaten en mijnen. 20 Huizen werden geheel 
verwoest en zeer vele werden beschadigd. De prachtige St. Joannes-Baptist-kerk werd 23 
december 1945 weer in gebruik genomen. Met Pasen 1946 was ze weer bijna in orde. Op 21 april 
werd in laatstgenoemd jaar ook een nieuworgel ingezegend. 
De prachtige kerk verrees als een sphinx uit haar as, maar een kanon op de Markt herinnerde 
aan de gruwel der verwoesting. 
De noordkant van het viaduct in de Rijksweg naar Sittard werd nog gestut. Juist aan die kant 
stond in de "Duitse tijd" de smeekbede: "Wilhelmientje redt ons...". 
 
 

1) M. Cleven 
 zie ook voetnoot 6) op p. 6     
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Gerard Hennen vertelt in een boeiend artikel in "Nieuwstadt, van stad tot dorp"  als volgt : 
 
Reeds vroeg die maandagmorgen van 18 september 
1944 stromen duitse soldaten, uit de richting Sittard, 
Nieuwstadt binnen. Hieruit kan men opmaken, dat 
Sittard bevrijd is. De duitsers brengen de met paarden 
bespannen wagens op boerenerven onder, buiten het 
zicht van de geallieerde vliegtuigen. Daarna nestelen 
ze zich in de huizen, om iets eetbaars te vinden en te 
slapen. Ze zien er afgemat en verwaarloosd uit. Na 
enkele uren rust zijn ze weer marsklaar, maar een 
klein gedeelte blijft achter. Net genoeg om je het 
gevoel te geven, dat Nieuwstadt nog niet bevrijd is. 
Maar ... Sittard is bevrijd en Nieuwstadt zal ook 
vandaag aan de beurt komen. Of is 't morgen? De dag 
gaat voorbij. 

 
Frontlinies september 1944 

 
Ook 19 september brengt geen verandering, totdat er 
's-middags om vijf uur de eerste granaten vallen. 
Drie mensen vinden er de dood. 2) 
Grote verslagenheid. Wie had zoiets kunnen denken? 
 
Op 20 september is er weer granaatvuur. Weer één 
dode. 3) Angst maakt zich van iedereen meester. Men 
wordt er zich langzamerhand van bewust, dat 
Nieuwstadt aan het front ligt. Aan het snelle 
oprukken van de geallieerden is een eind gekomen. 
Maar waarom? Alles ging toch zo goed. Hoelang kan 
zoiets nog duren? Iedereen maakt gissingen, maar 
niemand weet 't.  
Pessimisten zeggen, dat het nog maanden kan duren. Laat ze nu ook nog gelijk krijgen! 
 
De dagen die volgen zijn allen hetzelfde. 's-Morgens haastig wat eetbaars halen bij de boeren: 
melk, eieren. Rond tien uur komt een geallieerd verkenningsvliegtuig in de lucht. Traag cirkelt 
het rond. Net een sperwer, die op een prooi loert. Er wordt niet op geschoten. Het heeft ook 
geen zin. De duitsers zouden alleen hun posities bekend maken. Zolang het vliegtuig in de lucht 
is, is alles betrekkelijk veilig. Maar als het plotseling verdwijnt komt het granaatvuur. Nu eens 
verspreid, dan weer op bepaalde punten met tientallen tegelijk. Maar de mensen zijn inmiddels, 
door de ongelukken die gebeurd zijn, voorzichtiger geworden. Er vallen geen doden; men leert 
met het gevaar leven. De nachten zijn het ergst. Men durft niet meer op de eerste verdieping te 
slapen. Velen slapen in kelders, anderen gelijkvloers, sommigen in zelf gemaakte bunkers in de 
tuin. Trouw neemt men kleine dingen van waarde, of waaraan men gehecht is, mee. Door de 
bombardementen is het electrisch licht in heel Nieuwstadt uit-gevallen. Met goed afgeschermde 
petroleumlampen - je snapt niet waar ze vandaan zijn gehaald - zoekt men op de tast de weg 
door het huis. Buiten durft men helemaal geen licht te maken: deels uit angst voor de duitsers, 
deels voor eigen veiligheid. Soms hoor je midden in de nacht voetstappen op straat. Zijn het 
duitsers? Wie zou het anders zijn? Burgers mogen immers na spertijd niet op straat; ze zouden 
trouwens ook niet durven. Zullen ze aankloppen, zul je open doen, wat zullen ze vragen? Je 
weet het niet. Langzaam verwijderen zich de voetstappen. Goddank. 
Plotseling granaatvuur midden in de nacht. Je weet niet wat gebeurt. Waarom wordt er 
geschoten? Zijn er doden gevallen? Eindeloos lange nachten. Er is heel wat gebeden.  
 
 
2) H. Lousberg, J.H. Keijbeek, M.H. Colaris 
3) E.L.H. Nottelman 
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De duitsers hebben een uitkijkpost in de kerktoren. Dit is immers het hoogste punt van het dorp. 
Tot grote ergernis van de duitsers worden de telefoonkabels er heen enkele keren doorgeknipt. 
De duitsers dreigen met doodschieten als het nog eens gebeurt. En het verhaal gaat, dat het ook 
nog eens gebeurd is in de nacht vóór de bevrijding. Eten is nog redelijk genoeg aanwezig, maar 
men moet niet te kieskeurig zijn. Melk en eieren gaat wel, zwartbrood ook. Soms ook vlees, al is 
het dan afkomstig van noodslachting van door granaten getroffen vee. 
 
29 September begint als iedere dag. Of is hij toch anders? Misschien lijkt het achteraf maar zo. 
Vrij vroeg is er 's-morgens al mitrailleurvuur. Dat is men niet gewend. Het duurt enkele uren en 
wordt beantwoord met mitrailleurvuur dat steeds dichter bij komt. Het is op het geluid na te 
gaan van zwaarder kaliber. Later weet men dat het tankgeschut is. Eindelijk is het schieten 
afgelopen. Zijn we nu bevrijd? Nog maar even wachten. Aan de ramen gluren; soldaten in 
andere uniformen. Zijn dat geallieerden? Voorzichtig gaat men naar buiten. Aanvankelijk is het 
moeilijk om contact met hen te krijgen, ze zijn op hun hoede. Je tracht in gesprek met hen te 
komen. Je schoolengels is toch wat anders, dan die amerikaanse tongval. Je rookt de eerste echte 
sigaretten. Dat is wat anders dan "Congsi" (het enige merk dat de laatste jaren op de bon te 
krijgen was en van van alles gemaakt was, behalve van tabak). 
Wat hebben die amerikanen materiaal. Alles lijkt geweldig. ledereen wil de bevrijders laten zien 
hoe blij hij is en na enkele uren lijkt het alsof men al weken bevrijd is. Aan feesten wordt wel nog 
niet gedacht. Er is immers in veel gezinnen te veel leed. 
 
Maar is wel alles voorbij? 
Op 4 oktober valt er al weer een dodelijk slachtoffer 4) door het granaatvuur van duitse zijde. Op 
12, 20, 28 en 29 oktober iedere dag een dode. 5) Misschien komt het omdat men wat roekelozer is 
geworden. Misschien lijkt het nu -na zoveel jaren- vreemd, maar de kerkdiensten gaan, ondanks 
granaatvuur, gewoon door. En de kerk is ook een van de punten die het zwaarst worden 
beschoten. Pastoor Mertens is niet bang en veel mensen gaan naar de kerk. 
 
Op 12 november echter, tijdens een avonddienst, wordt de kerktoren voor de zoveelste maal 
onder vuur genomen. 't Klinkt hol en onheilspellend in de kerk. In het schemerdonker zijn de 
lichtflitsen van de uiteenspattende granaten als een zwaar onweer bij nacht. De mensen 
vluchten voor zover plaats is onder de kerktoren, zelfs op de trap naar boven. Daar is immers de 
meeste beschutting. Sommigen trachten de kerk te ontvluchten. Eén kerkganger moet het met 
de dood betalen. 6) 
 
Nu worden geen kerkdiensten meer gehouden, het gevaar is te groot. 
Toch komt het bij niemand op, dat de duitsers nog eens terug kunnen komen. 's-Morgens rijden 
de tanks uit de kom van het dorp weg, om enkele honderden meters buiten de rand van de 
bebouwing stelling te nemen. Tegen het vallen van de avond komen ze weer terug. De buiten de 
kom gelegen huizen aan de Haverter- en Millenerweg zijn overdag binnen het bereik van de 
geallieerden maar 's-nachts trekken de duitsers er in. De bewoners van die huizen zijn reeds 
vertrokken o.a. naar huis Wittem. De geallieerden schieten vanuit het Limbrichterbos - over het 
dorp heen - de bewuste huizen plat. Je kunt naar de beschieting gewoon gaan kijken, maar 't 
was beroerd voor de mensen die het trof, dat hun huis werd platgebombardeerd. 
 

 

 

 

 

 

 

4)  A.C. Schouten-Stefens 
5)  T.A. Dautzenberg, G.H. Smeets, H. Jager, P.J. Stefens 
6)  M. Cleven (ook genoemd op p. 4) 
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De evacuatie 
 
Als er tenslotte op 14 november weer een dode 7) valt 
is de maat vol. Zijn voordien al vele mensen vrijwillig 
naar elders vertrokken, op 17 november wordt door 
de engelsen, die inmiddels het commando hebben 
overgenomen, de evacuatie aangezegd. Voor velen 
komt dit als een echte bevrijding. Zolang men niet 
weg moet gaat men niet, maar dan gaat men toch 
beseffen dat het toch beter is. De mensen wordt 
aangeraden niet te veel mee te nemen. Het is immers 
maar van korte duur en er zal niets wegkomen. 
De geallieerden hebben immers genoeg. Alles is echter 
anders uitgekomen. Het is een vreemde uittocht. Alles 
wordt op boerenkarren en handkarren geladen, ook 
zwaar beladen fietsen met vaste banden. Sommigen 
hebben ergens iemand kunnen overhalen om met een 
vrachtauto naar Nieuwstadt te komen. Daar men 
aanvankelijk dacht, dat het maar van korte duur zou 
zijn, zocht men een onderkomen zo dicht mogelijk in 
de buurt. De eerste opvang kreeg het kasteel van 
Limbricht. Maar toen het langer ging duren trok men 
verder: Sittard, Geleen, Beek, Guttecoven, Grevenbicht enz. Velen vonden een goed 
onderkomen. 't Was wel behelpen, want de meeste mensen hadden zelf hun woning hard 
nodig. Er was immers gedurende de gehele oorlog niet gebouwd. Toch onderhouden velen nog 
tot in lengte van jaren goede betrekkingen met hun vroeger evacuatieadres. 't Ergst was 't voor 
mensen met kleine kinderen. Die konden nergens beter ondergebracht worden, dan in gezinnen 
waar men zelf kleine kinderen had en daar was meestal geen plaats. Enkelen hebben het 
evacuatiebevel genegeerd. Zij bleven in Nieuwstadt, verzorgden hun vee zo goed en zo kwaad 
als het ging en hebben menig hachelijk avontuur beleefd. 

 
Evacuatie uit Nieuwstadt 

Wie nu denkt, dat alle gevaar geweken was heeft het mis. 
 
Op 16 december 1944 begon het duitse tegenoffensief, operatie Herbstnebel, in de Ardennen 
tussen Monschau en Echternach. Geruchten gaan, dat in de Kerstnacht een groot offensief 
(Limburg-Eifel-België) is ingezet. Op 26 december 1944 bereikten de duitse troepen de Maas bij 
Dinant. Vanaf deze datum was er een keerpunt ten gunste van de geallieerden. 
 
Tijdens dat Ardennen-offensief wordt een Nieuwstadts gezin, bestaande uit zes personen, op 17 
december gedood 8) te Sittard, terwijl ook nog enkele mensen 9) in het verkeer van de geallieerde 
troepen om het leven kwamen (eind 1944 - begin 1945). 
De laatste dodelijke ongelukken in het dorp gebeurden toen op Tweede Kerstdag 1945 drie 
kinderen 10) bij het spelen met een in een weiland gevonden mortier om het leven kwamen. Ook 
zijn later nog twee inwoners 11) van Nieuwstadt, die in Montfort verbleven, en niet meer in de 
gelegenheid waren door de frontlijn naar Nieuwstadt terug te keren, tijdens een bombardement 
van 22 januari 1945, om het leven gekomen. 
 

 

 

7) M.M. Hodzelmans-Cleven 
8) echtp. Hanssen-Rutten, dochter M.H. Hermanns-Hanssen en haar 3 kinderen 
9) de mannen: Hennen, Herzig, Klaassen, Logister, Smeets, Stefens, van Thoor, Reiners 
10) de kinderen: Joseph Streukens, Albert Widdershoven, Antoon Rademakers 
11) de twee broers: Thomas en Pierre Lorens (en verloofde Gerda Muijres) 
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De terugkeer 
 
Als in de tweede helft van januari 1945 het front zich 
eindelijk verplaatst kunnen de bewoners weer terug-
keren, althans degenen die hun huis nog terug 
vinden. De eerste aanblik, toen men Nieuwstadt 
binnenkwam, was troosteloos. De door vele tanks 
grotendeels kapotgereden wegen waren bezaaid met 
puin. De draden van het toen nog bovengronds 
electrisch net hingen naar beneden. Nu pas merkt 
men wat vernield is en welke chaos is ontstaan. 
Er zijn 23 panden totaal verwoest, 5 zijn zeer zwaar 
beschadigd, 36 zwaar beschadigd, doch te herstellen, 
131 panden licht beschadigd en tenslotte 70 panden 
met glas- en panschade. Dit waren nagenoeg alle 
panden van Nieuwstadt. Zeer zwaar beschadigd was 
begrijpelijk de kerk en vooral de toren. 
 
Naast het persoonlijk leed, dat vele gezinnen trof door 
dodelijke ongelukken en invaliditeit, kwam nu de 
zorg voor het materiële herstel. Ondanks het feit, dat 
de meeste woningen niet direct bewoonbaar waren, 
wilde men toch naar Nieuwstadt terug. Het huisraad 
dat men niet had meegenomen was voor het 

merendeel verdwenen, ondergebracht in andere panden of vernield. Aanvankelijk kwam het 
herstel moeilijk op gang. 

 
Terugkeer naar Nieuwstadt 

 
Voor leniging van directe hulp was de Hulp-Actie-Rode-Kruis (H.A.R.K.) in het leven geroepen. 
Maar de vraag naar kleding, huisraad en meubels was dermate groot, dat 't in vele gevallen 
maar een druppel op een gloeiende plaat was. Dit sprak des temeer in gezinnen met kleine 
kinderen. De meeste goederen waren nog op de bon en waren bovendien van slechte kwaliteit. 
Men kan rustig stellen, dat nagenoeg alle huisraad dat toen gekocht werd, binnen een jaar aan 
vernieuwing toe was. Het herstel van de huizen vorderde eveneens langzaam. De hiermede 
belaste instantie, was de "Wederopbouw", later "Volkshuisvesting" genoemd. 
Tekeningen en begrotingen moesten worden ingediend, de schade werd opgenomen. Men 
kreeg een gedeeltelijke vergoeding. Op de zwaarst beschadigde panden werd uiteraard de 
grootste schade geleden. 
 
Naast de schade aan woningen en inboedel was door de geregelde beschietingen ook veel 
schade aangericht aan de bossen, vooral de bossen gelegen tussen Susteren en Nieuwstadt. Ook 
lagen in de velden tussen de bebouwde kom en de Vloedgraaf langgerekte tankmijnenvelden, 
terwijl hier en daar verraderlijk opgestelde mijnen een grote bedreiging vormden. Aanvankelijk 
werden de mijnen langs particuliere weg geruimd, later gecoördineerd door de "Mijn-
opruimingsdienst". 
 
De schade beperkte zich niet alleen tot de bezittingen van de bewoners, ook aan wegen en 
bruggen was grote schade aangericht. Het duurde de nodige tijd voor dat het Rijk het nodige 
(maar veel te weinige) geld beschikbaar stelde. Lang duurde het voordat de bruggen konden 
worden hersteld. Over de Geleenbeek waren 3, over de Vloedgraaf 8 en over de Rodebeek 3 
bruggen vernield. Velen zullen zich nog herinneren, dat over de Rodebeek in de Haverterweg 
een z.g. Baleybrug heeft gelegen. Alles bij elkaar genomen betekent de materiële schade, getoetst 
aan de huidige waarde vele miljoenen. Zeker werd door het Rijk bijgedragen, maar velen 
voelden de geleden schade nog jaren daarna. Toch werd dit materiële verlies zonder veel 
morren gedragen. 
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Herinneringen 
 
Wie nu denkt, dat vanaf 18 september 1944 totdat zoveel jaar later het herstel achter de rug was, 
alleen maar narigheid te beleven was, heeft 't toch mis. 
Menige leuke anekdote was ook toen te beleven: 
 
Enkele voorvallen: 
 
De reeds eerder genoemde H.A.R.K. liet een opgave doen om in aanmerking te komen voor 
wasteilen. Uit de opgave bleek, dat in Nieuwstadt geen wasteil meer over was. Niet iedereen 
kon natuurlijk geholpen worden. Korte tijd later kon men een toewijzing van zeep krijgen, mits 
men de beschikking had over een wasteil. De "verloren" wasteilen waren weer allemaal terug-
gevonden. 
 
Een ander voorbeeld. 
Vlak na de bevrijding deed zich een noodslachting van een koe voor. Het vlees werd - onder 
toezicht - in het openbaar uitverkocht. Afhankelijk van de grootte van het gezin kon men vlees 
krijgen. Toen de verkoop in volle gang was landde een voor de begrippen van die tijd "slee van 
een wagen" met mensen die belast waren met het toezicht op de naleving van de distributiewet-
ten. Niet alleen bleek de prijs van het vlees één cent te duur te zijn, maar wat in hun ogen nog 
veel erger was, het vlees werd verkocht zonder bon. Hier zou "werk" van gemaakt worden. Men 
wilde onmiddellijk de burgemeester "geschaft" hebben. Toen men de heren duidelijk maakte 
waar de burgemeester woonde (Huis Millen) en daarbij wees op het gevaar van granaten die af 
en toe vielen had men de burgemeester niet meer nodig en spoedde men zich naar veiliger 
oorden. 
 
Met het verhaal over de laatste oorlogsdagen is getracht bij de ouderen iets in herinnering 
terug te roepen van hetgeen zij eens beleefd hebben. De jongeren mogen er iets in terugvinden 
van hetgeen hun ouders, of grootouders daarover hebben verteld. De slachtoffers die vielen 
worden blijvend in onze herinnering bewaard. 
 
 
Hierna volgt nog de lijst van burgers die door oorlogshandelingen werden gedood. 
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Lijst van burgerslachtoffers 
(zie ook de voetnoten op p. 4-7) 
 
Lousberg, Hendrik............................................................................................19 september 1944 
Keijbeek, Johannes Hubertus..........................................................................19 september 1944 
Colaris, Martin Hubert.....................................................................................19 september 1944 
Nottelman, Eugène Louis Hubert..................................................................20 september 1944 
 
Schouten-Stefens, Anna Catharina....................................................................... 4 oktober 1944 
Smeets, Gerarda Hubertina.................................................................................. 20 oktober 1944 
Jager, Harm ............................................................................................................. 28 oktober 1944 
Stefens, Peter Joseph.............................................................................................. 29 oktober 1944 
 
Heffels, Johannes Hubertus *)  (afkomstig van Born) .........................7 november 1944 
Cleven, Martinus................................................................................................12 november 1944 
Hodzelmans-Cleven, Maria Mathilda ...........................................................14 november 1944 
 
Hanssen, Willem  (bombardement Sittard).................. 17 december 1944 
Hanssen-Rutten, Hubertina  (bombardement Sittard).................. 17 december 1944 
Hermans-Hanssen, Maria Helena  (bombardement Sittard).................. 17 december 1944 
Hermans, Johannes Wilhelmus  (bombardement Sittard).................. 17 december 1944 
Hermans, Maria Hubertina  (bombardement Sittard).................. 17 december 1944 
Hermans, Peter Joseph  (bombardement Sittard).................. 17 december 1944 
Herzig, Jan Joseph  (ongeval geall. mil. transp.) ............ 18 december 1944 
 
Lorens, Peter Joseph  (gewond Montfort, overl. Sittard)...... 25 januari 1945 
Lorens, Thomas  (vermoedelijk overl. Montfort) ........... 25 januari 1945 
 
Reiners, Maria Joseph Hendrik .............................................................................2 februari 1945 
van den Bogaard, Josephus Henricus ................................................................21 februari 1945 
Janssen, Andreas Josephus...................................................................................21 februari 1945 
van Thoor, Theodorus...........................................................................................27 februari 1945 
 
Logister, Joseph Willem........................................................................................... 18 maart 1945 
Stefens, Hubertus...................................................................................................... 18 maart 1945 
 
van Mil, Wilhelm Antoon *)  (afkomstig van Geleen) .............................10 april 1945 
 
Hennen, Leonard  (ongeval op 21 februari 1945)...................... 7 juni 1945 
Klaassen, Peter Johannes ............................................................................................. 27 juni 1945 
 
Widdershoven, Albert Jules Joseph................................................................ 26 december 1945 
Streukens, Josephus Gerardus Johannes....................................................... 26 december 1945 
Rademakers, Antonius Franciscus ................................................................. 26 december 1945 
  
Smeets, Joannes Hubertus *)  (ongeval geall. mil. transp.) ..............9 november 1947 
 
 
 
*) niet vermeld op monument (afkomstig van elders) 
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Oorlogsmonument 
 
Het oorlogsmonument, gelegen op het grasveldje aan de 
Oostzijde van de kerk van de Heilige Johannes de Doper, 
bestaat uit een rechtopstaande zuil, geheel vervaardigd uit 
Belgisch graniet, symboliserend de gemeenschap van  
Nieuwstadt met daarop aangebracht het gemeentewapen 
(zie nevenstaand detail). 
 

 
Door onderdrukking en geweld verloor men 34 eigen inwoners (en ook 4 personen van 
elders, 1 militair en 3 burgers, verloren hier het leven. Dit verlies komt tot uitdrukking 
in twee blokken die nog gedeeltelijk vastzitten aan de zuil en waarop de namen van de 
slachtoffers in reliëf zijn uitgehakt. Aan de achterzijde van de zuil zijn twee palmtakken 
ingehakt. Later is er nog een aanvullende gedenksteen (voor 1 militair) toegevoegd. 
 
Op de blokken staan de volgende teksten (zie ook hierna):  
 
"Oorlogsslachtoffers 1940-1945 - Geschonken door de gemeenschap - Nieuwstadt 4 mei 1986"; 
(zie onderstaand detail)  alsmede de 
- namen en sterfdata van 3 gesneuvelde militairen uit Nieuwstadt met de Nederlandse leeuw; 
- namen en sterfdata van 30 burgerslachtoffers in volgorde van hun overlijden. 
 
 detail Oorlogsmonument in Nieuwstadt 
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    3 Gesneuvelde militairen 10-5-1940 *) 
 

 
 
 
 8 Burgers 19-9-1944 t.m. 29-10-1944  7 Burgers 12-11-1944 t.m. 17-12-1944 
 

 
 

  
 10 Burgers 17-12-1944 t.m. 18-3-1945  5 Burgers 7-6-1945 t.m. 26-12-1945 
 

 
 
*) apart vermeld op losse steen: 
   Johannes Mathias Bex, oorlogsvrijwilliger, overleden in Ned.-Indië (zie p. 23) 
 *) niet vermeld op monument: 
   Dautzenberg, Theodorus Antonius, afkomstig van Geleen (zie p. 23) 
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Gezinshoofden, gezinsleden 
 
Martin Hubert Colaris, 
landbouwer, geboren op 27 juli 1896 te Schimmert, overleden op 19 september 1944 te 
Nieuwstadt op 48-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Joseph Colaris en Maria Anna 
Cuipers. Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 6 juni 1929 te Nieuwstadt met Maria Stelten, 30 
jaar oud, geboren op 8 februari 1899 te Heerlen, 
dochter van Hubertus Leonardus Stelten en Maria Ida 
Willems.  
Uit dit huwelijk: 
1. Joseph, geboren op 22 augustus 1933 te Nieuw-

stadt. 
2. Paulus, geboren op 15 januari 1935 te Nieuwstadt. 
3. Christina, geboren op 26 december 1936 te Nieuw-

stadt. 
4. Marcel Dominicus, geboren op 26 september 1939 

te Nieuwstadt, overleden op 6 oktober 1939 te 
Nieuwstadt, 10 dagen oud.                                            
                                                                           

                                                                                                                           graf B226 
Willem Hubert Hanssen, 
landbouwer, geboren op 28 december 1874 te 
Maasbree, overleden op 17 december 1944 te Sittard op 
69-jarige leeftijd, zoon van  Gerard Hanssen en 
Gertrudis Verspa. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10 
november 1898 te Nieuwstadt met 
Maria Hubertina Rutten, 
32 jaar oud, geboren op 4 juli 1866 te Nieuwstadt, 
overleden op 17 december 1944 te Sittard, dochter van 
Jan Mathijs Rutten en Maria Helena Neven. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria, geboren op 2 september 1899 te Nieuw-

stadt, overleden op 19 september 1901 te 
Nieuwstadt op 2-jarige leeftijd. 

2. Johannes Andreas, geboren op 15 oktober 1900 te 
Nieuwstadt, overleden op 16 januari 1909 te 
Nieuwstadt op 8-jarige leeftijd. 

3. Peter *), mijnwerker, geboren op 11 februari 1903 te 
Nieuwstadt, overleden op 17 december 1944 te 
Sittard op 41-jarige leeftijd. Gehuwd op 25-jarige 
leeftijd op 24 mei 1928 te Nieuwstadt met Maria 
Catharina Hubertina Meulenberg *), 24 jaar oud, geboren op 29 maart 1904 te Sittard, 
(tesamen) overleden op 17 december 1944 te Sittard op 40-jarige leeftijd, dochter van 
Peter Hubert Meulenberg en Maria Catharina Hochstenbach. 

  

4. Hubertus Karel, geboren op 13 mei 1904 te Nieuwstadt. 
5. Maria Elisabeth, geboren op 7 juni 1906 te Nieuwstadt. Gehuwd op 21-jarige leeftijd 

op 11 november 1927 te Nieuwstadt met Gottfried Ludwig Paulus, 26 jaar oud, 
spoorwegarbeider, geboren op 4 oktober 1901 te Mönchengladbach (D), zoon van 
Peter Joseph Paulus en Antoinnette Henriette Francisca Motké. 

6. Maria Helena en haar 3 kinderen (zie hierna op p. 22). 
 
*) echtpaar en 6 kinderen kwamen om bij hetzelfde bombardement te Overhoven-Sittard. 
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Jan Joseph Herzig (zie foto), 
mijnwerker, gem. raadslid, geboren op 20 april 
1891 te Nieuwstadt, overleden op 18 december 
1944 te Heerlen op 53-jarige leeftijd, zoon van Jan 
Mathijs Herzig en Anna Catharina Nieskens. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23 november 
1916 te Nieuwstadt met Maria Catharina 
Houben, 17 jaar oud, geboren op 18 januari 1899 
te Sittard, dochter van Frans Joseph Houben en 
Mechtild Schouten. 

 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Joseph, geboren op 8 mei 1917 te Nieuw-

stadt. 
2. Anna Maria Catharina, geboren op 28 septem-

ber 1918 te Nieuwstadt. 
3. Hubertus Willem, geboren op 22 oktober 1920 

te Nieuwstadt. 
4. Johanna Helena, geboren op 12 december 1922 

te Nieuwstadt. 
5. Joseph Felix, geboren op 8 november 1924 te 

Nieuwstadt. 
6. Franciscus Nicolas, geboren op 5 juni 1926 te 

Nieuwstadt. 
7. Johannes Martinus, geboren op 24 april 1927 

te Nieuwstadt.  
8. Anna Josephina Catharina, geboren op 17 juni 

1939 te Nieuwstadt. 
 
 

 

                                                                                              graf C012-013 
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Johannes Hubertus Keijbeek, 
fabrieksarbeider, geboren op 21 februari 1897 te  

 

Echt, overleden op 19 september 1944 te Nieuw-
stadt op 47-jarige leeftijd, zoon van Peter Renier 
Keybeck en Maria Catharina Janssen. Gehuwd op 
21-jarige leeftijd op 5 februari 1919 te Nieuwstadt 
met Maria Margaretha Nieskens, 20 jaar oud, 
geboren op 12 september 1898 te Nieuwstadt, 
dochter van Wilhelmus Nieskens en Hubertina 
Muijres.  
Uit dit huwelijk:  
1. Hubertus Johannes, geboren op 9 oktober 

1918 te Nieuwstadt. 
2. Corry Leonie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
graf C010-011 
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Wilhelm Antoon van Mil,*) 
chauffeur/monteur, brandweerman, geboren op 19 juni 1917 te Gelsenkirchen (D), 
overleden op 10 april 1945 te Nieuwstadt op 27-jarige leeftijd, zoon van Antoon van Mil 
en Johanna Kremer. Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 11 februari 1936 te Elsloo met 
Gertrudis Maria Diederen, 18 jaar oud, geboren op 7 augustus 1917 te Elsloo. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Antoon, geboren op 18 april 1937 te Geleen. 
2. Peter Arthur, geboren op 8 september 1938 te Geleen. 
 
Eugène Louis Hubert Nottelman, 
mecanicien, geboren op 5 februari 1914 te 
Roosteren, overleden op 20 september 1944 te 
Nieuwstadt op 30-jarige leeftijd, zoon van Arie 
Nottelman en Anna Cecilia Savelkoul. Gehuwd 
op 24-jarige leeftijd op 27 mei 1938 te Nieuwstadt 
met Maria Johanna Jongen, 19 jaar oud, geboren 
op 19 januari 1919 te Nieuwstadt, dochter van 
Henricus Hubertus Jongen en Maria Cornelia 
Bex. 

 

Uit dit huwelijk: 
1. Eugéne Christian Hubert, geboren op 6 

januari 1945 te Nieuwstadt, overleden op 6 
augustus 1945 te Sittard, 212 dagen oud. 

2. Helena Cecilia Johanna. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niet vermeld op monument 
 
 

16



 

 

Johannes Wilhelmus Rademakers, 
slager, geboren op 3 juli 1906 te Nieuwstadt, 
gesneuveld op 10 mei 1940 te Meeswijck (België) 
op 33-jarige leeftijd, zoon van Frans Rademakers 
en Maria Elisabeth Catharina Wielders. Gehuwd 
op 28-jarige leeftijd op 18 oktober 1934 te Nieuw-
stadt met Maria Elisabeth Schmeitz, 29 jaar oud, 
geboren op 8 juli 1905 te Nieuwstadt, dochter van 
Peter Anton Schmeitz en Anna Cornelia Corten. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antonius Franciscus, 
 scholier, geboren op 15 mei 1935 te Nieuwstadt, 

overleden op 26 december 1945 te Nieuwstadt 
op 10-jarige leeftijd (zie ook p. 27). 

2. Anna Cornelia Leonia, geboren op 27 februari 
1937 te Nieuwstadt. 

3. Maria Elisabeth, geboren op 20 februari 1938 te 
Nieuwstadt. 

4. Paulus, geboren op 25 september 1939 te 
Nieuwstadt. 

 

 graf B011 
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Peter Joannes Hubertus Smeets,*) 
spoorwegwachter, geboren op 20 november 1888 te Echt-Pey, overleden op 9 novem-
ber 1947 te Sittard-Ophoven op 58-jarige leeftijd, zoon van Joannes Hubertus Smeets en 
Helena Hubertina van Wegberg. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22 juni 1916 te 
Nieuwstadt met Anna Maria Klaassen, 22 jaar oud, geboren op 28 januari 1894 te 
Nieuwstadt, dochter van Johann Frans Anton Klaassen en Anna Judith Smeets. 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos kind, geboren op 3 mei 1928 te Nieuwstadt. 
2. Gerarda Hubertina, 
 scholier, geboren op 3 april 1930 te Nieuwstadt, overleden op 20 oktober 1944 te 

Sittard op 14-jarige leeftijd. 
 
 
 

 
graf B084-085 

 
 
 
*) niet vermeld op monument 
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Theodorus van Thoor, 
spoorwegwerker, geboren op 1 februari 1892 te 
Nieuwstadt, overleden op 27 februari 1945 te 
Nieuwstadt op 53-jarige leeftijd, zoon van 
Leonardus Hubertus van Thoor en Maria 
Josephina Schulpen. 

 

Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 15 juni 1922 te 
Nieuwstadt met Maria Sybilla Stütgen, 31 jaar 
oud, geboren op 11 januari 1891 te Süsterseel (D), 
overleden op 3 mei 1923 te Nieuwstadt op 
32-jarige leeftijd, dochter van Karel Hubert 
Stütgen en Maria Elisabeth Schmeits.  
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 11 september 
1924 te Nieuwstadt met zijn schoonzus Johanna 
Maria Stütgen, 32 jaar oud, geboren op 9 februari 
1892 te Süsterseel (D). 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Gertrudis Elisabeth, geboren op 4 april 1923 te 

Nieuwstadt. 

 

 

      graf B049-050 
Uit het tweede huwelijk:  
2. Leonardus Karel, geboren op 16 juni 1925 te Nieuwstadt. 
3. Karel Hubert, geboren op 3 augustus 1926 te Nieuwstadt. 
4. Chris, geboren op 4 april 1928 te Nieuwstadt. 
5. Lambertus Mathias, geboren op 30 januari 1931 te Nieuwstadt. 
6. Maria Elisabeth, geboren op 22 april 1933 te Nieuwstadt, overleden op 25 april 

1933 te Nieuwstadt, 3 dagen oud. 
7. Josephina Maria Elisabeth, geboren op 4 januari 1936 te Nieuwstadt.
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Gehuwde mannen 
 
Johannes Feller, 
huzaar, geboren op 19 april 1914 te Heerlen, gesneuveld op 
10 mei 1940 te 's-Gravenhage op 26-jarige leeftijd, zoon van 
Josephina Hubertina Feller. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 
15 april 1939 te Nieuwstadt met Helène Verstrepen, 25 jaar 
oud, geboren op 6 november 1913 te Heist o/d Berg (België). 
 
 
 
 
Harm Jager, 
mijnwerker, geboren op 21 maart 1893 te Leer 
(D), overleden op 28 oktober 1944 te Nieuwstadt 
op 51-jarige leeftijd, zoon van Harm Jager en 
Maria Kwant. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 3 
april 1919 te Nieuwstadt met Catharina Elisabeth 
Verbeek, 35 jaar oud, geboren op 19 mei 1883 te 
Havert (D), dochter van Leonard Verbeek en 
Gertrud Peijs. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Joseph Willem Logister, 
mijnwerker, landbouwer, geboren op 21 maart 
1882 te Schaesberg, overleden op 18 maart 1945 te 
Nieuwstadt op 62-jarige leeftijd, zoon van Willem 
Logister en Hubertina Smeets. Gehuwd op 
35-jarige leeftijd op 29 april 1917 te Nieuw-stadt 
met Maria Hubertina Stefens, 29 jaar oud, 
geboren op 12 juni 1887 te Nieuwstadt, dochter 
van Johann Mathijs Andreas Stefens en Maria 
Helena Rutten.  
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Moeders, kinderen 
 
Maria Mechtilda Cleven (zie foto), 
geboren op 28 augustus 1895 te Nieuwstadt, 
overleden op 14 november 1944 te Nieuwstadt op 
49-jarige leeftijd, dochter van Frans Theodoor 
Cleven en Maria Catharina Lienaerts. Gehuwd op 
27-jarige leeftijd op 9 november 1922 te 
Nieuwstadt met Peter Joannes Hodzelmans, 27 
jaar oud, mijnwerker, geboren op 28 september 
1895 te Maasbracht, zoon van Joannes 
Hodzelmans en Helena Welters.  
Uit dit huwelijk:                            
1. Maria Helena Hodzelmans, geboren op 12 ok-

tober 1923 te Nieuwstadt. 
2. Helena Maria Catharina Hodzelmans, 

geboren op 20 november 1924 te Nieuwstadt. 

 

3. Jozef Martinus Hodzelmans, geboren op 13 
juni 1926 te Nieuwstadt. 

4. Maria Odilia Hodzelmans, geboren op 13 ok-
tober 1928 te Nieuwstadt. 

5. Maria Josephina Hodzelmans, geboren op 24 
januari 1931 te Nieuwstadt. 

6. Renier Johannes Hodzelmans, geboren op 22 
januari 1934 te Nieuwstadt.  

7. levenloos kind, geboren op 3 maart 1935 te 
Nieuwstadt. 

 
                             

 
                                            graf B089-091 
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Maria Helena Hanssen, *) 
geboren op 16 juli 1909 te Nieuwstadt, overleden op 17 december 1944 te Sittard op 
35-jarige leeftijd, dochter van Willem Hubert Hanssen en Maria Hubertina Rutten. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 9 november 1933 te Nieuwstadt met Jakop Hermanns, 
31 jaar oud, mijnwerker, geboren op 6 september 1902 te Millen, zoon van Christian 
Josef Hermanns en Helena Cremers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Wilhelmus Hermanns, 
 geboren op 22 september 1934 te Nieuwstadt, overleden op 17 december 1944 te 

Sittard op 10-jarige leeftijd. 
2. Maria Hubertina Hermanns, 
 geboren op 21 juli 1937 te Nieuwstadt, overleden op 17 december 1944 te Sittard 

op 7-jarige leeftijd. 
3. Peter Joseph Hermanns, 
 geboren op 9 mei 1939 te Nieuwstadt, overleden op 17 december 1944 te Sittard 

op 5-jarige leeftijd. 
 
 
Anna Catharina Stefens, 
geboren op 31 maart 1895 te Nieuwstadt, overleden op 4 oktober 1944 te Nieuwstadt op 
49-jarige leeftijd, dochter van Johann Mathijs Andreas Stefens en Maria Helena Rutten. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15 januari 1920 te Nieuwstadt met Hubert Schouten, 40 
jaar oud, sigarenmaker, geboren op 13 april 1879 te Limbricht, zoon van Johan Schouten 
en Hubertina Zee. 
Uit dit huwelijk: 
1. Andreas Schouten, geboren op 1 juli 1916 te Nieuwstadt. 
2. Maria Helena Schouten, geboren op 8 mei 1919 te Nieuwstadt. 
3. Johan Hendrik Schouten, geboren op 22 november 1920 te Nieuwstadt. 
4. levenloos kind, geboren op 11 oktober 1923 te Nieuwstadt. 
5. levenloos kind, geboren op 14 december 1924 te Nieuwstadt. 
6. Leo Schouten, geboren in 1926 te Nieuwstadt, overleden op 28 maart 1926 te 

Nieuwstadt. 
7. levenloos kind, geboren op 8 februari 1930 te Nieuwstadt. 
8. Willem Schouten, geboren op 26 juli 1935 te Nieuwstadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) ook haar ouders en haar broer Peter met vrouw en 6 kinderen kwamen om bij hetzelfde bombardement. 
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Alleenstaanden en kinderen  
  

 

Johannes Mathias Bex, 
Soldaat (oorlogsvrijwilliger in Ned.-Indië), 
geboren op 1 januari 1928 te Nieuwstadt, 
overleden op 10 december 1946 te Batavia 
op 18-jarige leeftijd, zoon van Karel 
Theodoor Bex en Mechtildis Lousberg. 

 
Begraven op het 
Nederlands 
Ereveld 
Menteng Pulo 
(Jakarta, 
Indonesië). 
 

  
Johannes Hubertus Heffels, *) Josephus Henricus van den Bogaard, 
landbouwer, geboren op 31 oktober 1905 
te Born, overleden op 7 november 1944 te 
Sittard op 39-jarige leeftijd, zoon van 
Johannus Hubertus Heffels en Maria 
Christina Janssen. 

landbouwer, geboren op 1 april 1928 te 
's-Gravenhage, overleden op 21 februari 
1945 te Sittard op 16-jarige leeftijd, zoon 
van Josephus van den Bogaard en Cornelia 
Maria Antonia Schuling. 

  
Leonard Hennen, Martinus Cleven (zie foto), 
landbouwer, geboren op 30 oktober 1909 
te Nieuwstadt, overleden op 7 juni 1945 te 
Nieuwstadt op 35-jarige leeftijd, zoon van 
Leonard Hennen en Anna Odilia de 
Bruijn. 

mijnwerker, geboren op 29 september 1921 
te Nieuwstadt, overleden op 12 november 
1944 te Nieuwstadt op 23-jarige leeftijd, 
zoon van Martinus Cleven en Hubertina 
Herzig. 

 

 
 
Theodorus Anton  Dautzenberg (zie foto), *) 
Sergeant in Kon. Stoottroepen, geboren op 
9 augustus 1919 te Stein, overleden op 12 
oktober 1944 te Nieuwstadt op 25-jarige 
leeftijd, zoon van Peter Joannes Dautzen-
berg en Anna Elisabeth Smeets. 
*) niet vermeld op monument (afk. van elders) 
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Andreas Josephus Janssen, 
hulpmarechaussee, geboren op 12 april 
1920 te Nieuwstadt, overleden op 21 
februari 1945 te Sittard op 24-jarige leef-
tijd, zoon van Peter Renier Janssen en 
Elisabeth Hubertina van de Bergh. 
 
Peter Johannes Hubertus Klaassen, 
hulpcommies, geboren op 1 april 1923 te 
Nieuwstadt, overleden op 27 juni 1945 te 
Nieuwstadt op 22-jarige leeftijd, zoon van 
Gerard Joseph Klaassen en Maria Helena 
Smeets. 

 
 
Peter Joseph Lorens,  
mijnwerker, geboren op 22 juni 1922 te 
Nieuwstadt, overleden op 25 januari 1945 
te Sittard op 22-jarige leeftijd, tesamen met 
verloofde (Gerda Muijres) en zijn broer 
Thomas Lorens, 
geboren op 30 september 1925 te Nieuw-
stadt, overleden op 25 januari 1945 te 
Montfort op 19-jarige leeftijd, zonen van 
Mathijs Lorens en Maria Agnes Muijres. 
 
 

 

 
 

 
 
Hendrik Lousberg, 
geboren op 17 september 1932 te Nieuw-
stadt, overleden op 19 september 1944 te 
Nieuwstadt op 12-jarige leeftijd, zoon van 
Andreas Lousberg en Anna Cornelia 
Nieskens. 
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Peter Joseph Munnich, 

 

kleermaker, geboren op 1 december 1917 te 
Nieuwstadt, gesneuveld op 10 mei 1940 te 
Roosteren op 22-jarige leeftijd, zoon van 
Theodorus Hubertus Munnich en Maria 
Hubertina Jessen. 

 
 

 graf B012 
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Maria Joseph Henri Reiners, 
landbouwer, controleur, geboren op 16 maart 
1907 te Nieuwstadt, overleden op 2 februari 1945 
te Nieuwstadt op 37-jarige leeftijd, zoon van 
Christiaan Dominicus Reiners en Maria Adeleida 
Willems. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
graf A025-028 
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Peter Joseph Stefens, 
mijnwerker, geboren op 9 januari 1924 te Nieuw-
stadt, overleden op 29 oktober 1944 te Sittard op 
20-jarige leeftijd en zijn broer 

 

Stefanus Hubertus Stefens, 
geboren op 28 oktober 1928 te Nieuwstadt, 
overleden op 18 maart 1945 te Nieuwstadt op 
16-jarige leeftijd, zonen van Johannes Hendrikus 
Stefens en Johanna Maria Barbara Tummers 
(zie ook p. 20: Logister). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Joseph Gerardus Johannes Streukens, 
scholier, geboren op 23 juni 1933 te Nieuwstadt, 
overleden op 26 december 1945 te Nieuwstadt op 
12-jarige leeftijd, zoon van Peter Hendrik 
Streukens en Maria Agatha Schrijen. 
 
Albert Jules Joseph Widdershoven, 
scholier, geboren op 21 juli 1933 te Nieuwstadt, 
overleden op 26 december 1945 te Nieuwstadt op 
12-jarige leeftijd, zoon van Johannes Widders-
hoven en Maria Anna Francisca Quix. 
 
Antonius Franciscus Rademakers, (zie p. 17)  
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Namenregister 
 
Familienaam Voornamen Geboren Overleden Leeft. Pag. 
Bex Johannes Mathias 01-01-1928 10-12-1946 18 jr 23 
van den Bogaard Josephus Henricus 01-04-1928 21-02-1945 16 jr 23 
Cleven Maria Mechtilda 28-08-1895 14-11-1944 49 jr 21 
Cleven Martinus 29-09-1921 12-11-1944 23 jr 23 
Colaris Martin Hubert 27-07-1896 19-09-1944 48 jr 13 
Dautzenberg Theodorus Antonius 09-08-1919 12-10-1944 25 jr 23 
Feller Johannes 19-04-1914 10-05-1940 26 jr 20 
Hanssen Maria Helena 16-07-1909 17-12-1944 35 jr 22 
Hanssen Willem Hubert 28-12-1874 17-12-1944 69 jr 13 
Heffels Johannes Hubertus 31-10-1905 07-11-1944 39 jr 23 
Hennen Leonard 30-10-1909 07-06-1945 35 jr 23 
Hermanns Johannes Wilhelmus 22-09-1934 17-12-1944 10 jr 22 
Hermanns Maria Hubertina 21-07-1937 17-12-1944 7 jr 22 
Hermanns Peter Joseph 09-05-1939 17-12-1944 5 jr 22 
Herzig Jan Joseph 20-04-1891 18-12-1944 53 jr 14 
Jager Harm 21-03-1893 28-10-1944 51 jr 20 
Janssen Andreas Josephus 12-04-1920 21-02-1945 24 jr 24 
Keijbeek Johannes Hubertus 21-02-1897 19-09-1944 47 jr 15 
Klaassen Peter Johannes Hubertus 01-04-1923 27-06-1945 22 jr 24 
Logister Joseph Willem 21-03-1882 18-03-1945 62 jr 20 
Lorens Peter Joseph 22-06-1922 25-01-1945 22 jr 24 
Lorens Thomas 30-09-1925 22-01-1945 19 jr 24 
Lousberg Hendrik 17-09-1932 19-09-1944 12 jr 24 
van Mil Wilhelm Antoon 19-06-1917 10-04-1945 27 jr 16 
Munnich Peter Joseph 01-12-1917 10-05-1940 22 jr 25 
Nottelman Eugène Louis Hubert 05-02-1914 20-09-1944 30 jr 16 
Rademakers Antonius Franciscus 15-05-1935 26-12-1945 10 jr 17, 27 
Rademakers Johannes Wilhelmus 03-07-1906 10-05-1940 33 jr 17 
Reiners Maria Joseph Henri 16-03-1907 02-02-1945 37 jr 26 
Rutten Maria Hubertina 04-07-1866 17-12-1944 78 jr 13 
Smeets Gerarda Hubertina 03-04-1930 21-10-1944 14 jr 18 
Smeets Peter Joannes Hubertus 20-11-1888 09-11-1947 58 jr 18 
Stefens Anna Catharina 31-03-1895 04-10-1944 49 jr 22 
Stefens Peter Joseph 09-01-1924 29-10-1944 20 jr 27 
Stefens Stefanus Hubertus 28-10-1928 18-03-1945 16 jr 27 
Streukens Joseph Gerardus Johannes 23-06-1933 26-12-1945 12 jr 27 
van Thoor Theodorus 01-02-1892 27-02-1945 53 jr 19 
Widdershoven Albert Jules Joseph 21-07-1933 26-12-1945 12 jr 27 
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