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Waar blijven de bevrijders?
Deel 3 en 4

Een gedetailleerd verslag van de verbeten strijd in Noord- en Midden-Limburg  
vanuit Geallieerd, Duits en burgerperspectief.

Een unieke serie van 4 boeken over de frontperiode 1944/45 in het gebied van Peel, Maas en Roer. 

Onderzoek

Na het verschijnen van deel 1 over de maanden september en oktober 
1944 (in april 2016) en deel 2 over de maanden november en december 
1944 (in oktober 2018) ging ons onderzoek verder. Ook nu hebben we ge-
bruik gemaakt van de informatie over de regio Noord- en Midden-Limburg 
in binnen- en buitenlandse archieven die hier gedurende meer dan 30 jaar 
verzameld is.
Gedurende de zomer van 2020 werd ons duidelijk dat de hoeveelheid infor-
matie te groot was om in één, derde deel te bundelen. Het zou resulteren 
in een boek van meer dan 850 pagina’s. We besloten om een derde en een 
vierde deel uit te geven over de maanden januari 1945 (deel 3) en februari 
en maart 1945 (deel 4). 

Inhoud deel 3, januari 1945. Evacuaties en moeizame opmars naar de 
Roer door vorst en sneeuw.

In dit derde deel beschrijven we de koude winterse januarimaand van 1945: 
- Door nieuw bronnenonderzoek, o.a. in het provinciaal archief in Leeu-
warden, kwamen er veel nieuwe feiten aan het licht rondom de evacu-
aties, van duizenden Limburgers, oostelijk van de Maas. De evacuaties 
worden in vier fasen beschreven: de voorbereidingen, de evacuatiedag, 
de reis naar het noorden en het verblijf in Noord-Nederland. 

- Vanaf 16 januari 1945 kwam er oostelijk van de Maas meer hoop op een 
spoedige bevrijding toen de Britten begonnen met operatie Blackcock. 
Na bijna twee weken van zware gevechten onder winterse omstandighe-
den werd het gebied noordelijk van de Vloedgraaf en zuidelijk van de Roer 
bevrijd. De Duitsers handhaafden nog enkele kleine bruggenhoofden ten 
zuiden van de Roer. De militaire operaties rond operatie Blackcock worden 
in dit deel uitgebreid beschreven, ook vanuit de Duitse kant. 

- Aansluitend aan operatie Blackcock worden ook de zware gevechten van 
de Britse commando’s rond Maasbracht, Linne, het eiland Osen en de Lin-
nerheide tot in detail beschreven met veel persoonlijke belevenissen van 
zowel Britse als Duitse militairen. 

- Ook langs het meer dan 65 kilometer lange Maasfront van Roosteren tot 
Maashees was het allerminst rustig. De gebeurtenissen aan het gehele 
Maasfront worden voor het eerst van dag tot dag beschreven.

- In de omgeving van Wanssum ging in de nieuwjaarsnacht de Duitse ope-
ratie Schneemann van start waar tot nu toe weinig over werd gepubli-
ceerd. Deze operatie, die ruim een week duurde, wordt in chronologische 
volgorde beschreven.

- Met name gedurende de maand januari 1945 staken burgers de Maas 
over, de zogenoemde Maas-crossings. Aan de hand van dagboeken en 
interviews zijn een aantal van deze avonturen beschreven.

- Door de mijnen waren er veel slachtoffers onder de burgers. We beschrij-

ven een aantal ingrijpende ongelukken met mijnen/explosieven waarbij 
ook kinderen betrokken waren.

- Ook de achtergronden van de bouw van de kleine Baileybruggen over 
beken en kanalen door de Royal Engineers komen uitgebreid aan bod. 

- Civil Affairs had in januari en februari 1945 de handen vol aan de bevoor-
rading en het op gang brengen van het dagelijkse leven in de door het 
oorlogsgeweld getroffen gebieden in Noord- en Midden- Limburg. Ook 
hier wordt dieper op ingegaan.

Inhoud deel 4, februari en maart 1945. Maasfront in de tang. Daar zijn 
de bevrijders!

In het vierde deel beschrijven we de koude februarimaand van 1945:
- De zware strijd in de kop van Limburg rond Gennep/Heijen/Kasteel 
Bleijenbeek/Siebengewalt van 8 februari t/m 28 februari 1945. Voor het 
eerst tot in detail en van uur tot uur beschreven op basis van vele oorlogs-
dagboeken en ooggetuigenverslagen.

- Ook langs het Maasfront van Roosteren tot Maashees was het onrustig in 
de maand februari. De gebeurtenissen aan het gehele Maasfront worden 
van dag tot dag beschreven.

- De gevechten rond de Duitse bruggenhoofden zuidelijk van de Roer, op 
de Linnerheide en bij Vlodrop eind februari, worden met behulp van nieu-
we Amerikaanse bronnen beschreven.

- Ook de bevrijding van de oostelijke Maasoever tussen 28 februari en 3 
maart 1945, wordt voor het eerst tot in detail beschreven, aan de hand 
van veel nieuwe informatie uit Amerikaanse archieven.

- Na de bevrijding lagen er in Limburg overal veldgraven. De concentratie 
van deze duizenden Geallieerde en Duitse veldgraven op militaire kerk-
hoven gedurende de jaren 1945 t/m 1954, wordt uitgebreid toegelicht. 
Ook is er aandacht voor de tientallen nog steeds vermiste Geallieerde en 
Duitse soldaten anno 2022.

- Door de tienduizenden mijnen die in Noord- en Midden-Limburg lagen, 
vielen er onder de burgers honderden slachtoffers. De aanpak van het rui-
men van de mijnen in Limburg in de jaren 1945 en 1946 komt uitvoerig 
aan bod.

- De bouw van een tiental grote Baileybruggen over de Maas in februari 
en maart 1945 was noodzakelijk voor de snelle Geallieerde opmars door 
Duitsland. De bouw van iedere brug wordt uitgebreid beschreven

- In de eerste drie weken van maart waren er in Limburg oefeningen op de 
Maas voor de Rijnoversteek. Deze Geallieerde oefeningen worden uitvoe-
rig beschreven.

- In januari start de Hulpactie Rode kruis in de bevrijde gebieden ook in be-
vrijd Limburg. De achtergronden van de distributie van goederen door 
deze organisatie onder de bevolking worden nader beschreven. 

Algemene gegevens over het derde boek en vierde boek:

- Gebonden uitgave, bestaande uit circa 430 pagina’s A4 formaat.
- Chronologisch van opzet en voor het eerst een complete beschrijving van 
veel ingrijpende gebeurtenissen. 

- Meer dan 400 foto’s in deel 3 en meer dan 550 foto’s in deel 4 waaronder 
diverse kleurenfoto’s en tientallen luchtfoto’s. Er werd gebruik gemaakt 
van correspondentie met meer dan 650 Duitse en Geallieerde militairen.

- Er werden meer dan 150 dagboeken van burgers en meer dan 300 War 
Diaries en Battle journals geraadpleegd.

- In zowel deel 3 als 4 zijn tientallen unieke kaarten in kleur van de frontsitu-
aties opgenomen. 

- Uniek is dat er ook van Duitse zijde een duidelijk beeld van de diverse ope-
raties kan worden gegeven.

Deel 3 zal in november 2021 verschijnen en deel 4 in het voorjaar van 2022.

Kortom een uniek document voor Noord- en Midden Limburg!
Amerikaanse soldaten voerne in het centrum van Venlo  
Duitse krijgsgevangenen op 1 maart 1945



Luchtfoto van Paarlo en de Roer 8 februari 1945.jpg

Frontsituatie kasteel Bleijenbeek bij Afferden op 18 februari 1945

Britse soldaten van de Highland divisie fouilleren Duitse krijgsgevangenen in Gennep

 Frontsituatie Linne en Osen 27 en 28 februari 1945

COMBI-DEAL:
Bestel nu alvast! Beide delen apart kosten € 45,00 per stuk in de winkel. Bestelling 
van beide delen kan vanaf nu voor € 80,00 samen. De boeken zullen binnen twee 
weken na de uitgiftedatum gratis worden bezorgd in de plaatsen:
- Stramproy, Weert, Meijel, Grashoek, Venlo en ten zuiden en oosten van deze lijn.
- Ohe en Laak, Echt, Koningsbosch en ten noorden van deze lijn.

Indien u buiten dit gebied woont, komen er 2x verzendkosten à € 7,25 bij. Dan is het 
totaalbedrag € 94,50.

Bij intekening voor beide delen met korting dient € 80,00 of 94,50, afhankelijk van de 
woonplaats, te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL37 SNSB 0915.7490.41 
(SNS bank) t.n.v. F. Munnicks te Roermond (svp met vermelding van naam en adres). 

In verband met de beperkte oplage adviseren wij u 
om zo spoedig mogelijk in te schrijven.

- Dagboeken, correspondentie en interviews met
600 Duitse en Geallieerde veteranen.

DEEL 3:
De voorintekenprijs voor deel 3 bedraagt € 42,50. Indien u wilt 
bestellen dan zijn de bedragen € 42,50 of € 49,75, afhankelijk 
van de woonplaats (zie lijst voor gratis bezorging hierboven).

Verzendkosten voor bezorging buiten Nederland zijn op aan-
vraag beschikbaar.

De voorintekening is compleet als de antwoordkaart met adres-
gegevens én de betaling zijn ontvangen.

Bezoek voor meer informatie de website: 
www.roermondinoorlog.nl



Britse soldaten ruimen mijnen

Waar blijven 
de bevrijders? deel 3 en 4
Ondergetekende: 

Naam:  ______________________________________________________ 

Adres:  ______________________________________________________ 

Postcode:  ___________________________________________________ 

Woonplaats:  _________________________________________________ 

E-mail adres:  _________________________________________________

Betaling deel 3 of combi deal 
op bankrekeningnummer NL37 SNSB 0915.7490.41 (SNS bank) 
t.n.v. F. Munnicks te Roermond. 

Datum: Handtekening:

_____________________           ____________________________________

O Bestelt hierbij _____ exemplaren van deel 3.

O Bestelt hierbij _____ combi’s van deel 3 en 4.

Eric Munnicks
Dr.Leursstraat 12
6041KM Roermond

Als 
briefkaart 
frankeren

Antwoordkaart:

Meer dan 450 unieke foto’s,  
waaronder ook kleurenfoto’s.


