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De bombardementen op Montfort in januari 1945 
(deel 4)

door Ron Mans

In dit laatste deel van de artikelenreeks wordt na de beschrijving van de gebeurtenissen in 
de voorgaande jaarboeken een samenvattende uitleg gegeven waarom Montfort in januari 
1945 is gebombardeerd. Er bestaan na al die jaren nog altijd veel misverstanden over de 
bombardementen op het dorp. De onduidelijkheden en misvattingen zijn enerzijds ontstaan 
door onjuiste berichtgeving over het onderwerp en anderzijds door de onbekendheid met de 
dynamische moderne oorlogsvoering waarbij het luchtwapen een belangrijke rol speelt om 
grondtroepen in het gevecht te ondersteunen. Omdat deze aspecten in de geschiedschrijving 
over de Tweede Wereldoorlog in onze regio niet objectief en geheel feitelijk zijn onderzocht, 
is uiteindelijk deze artikelenreeks tot stand gekomen.

Een met oorlogsvluchtelingen overspoeld dorp
De Amerikaanse opmars komt in september 1944 tot een halt ten zuiden van Susteren en in 
dezelfde maand bereikt het Britse leger bij Thorn de westelijke Maasoever. Omdat het Duitse 
opperbevel bang is voor een snelle doorbraak richting het industriële Roergebied en de Rijn, 
wordt er ten oosten van de Maas een verdedigingslinie opgezet om de geallieerde opmars aan 
deze hydrografische natuurlijke barrière tot staan te brengen. Er wordt ernstig rekening mee 
gehouden dat de Britten in het gebied ergens in de buurt van Roermond de Maas willen over-
steken. Om dit te voorkomen wordt daarom de zogenaamde Maas Stellung aangelegd. In deze 
defensieve aangelegde stelling in het gebied tussen de Maas en de parallel in noordoostelijke 
richting grenzende Rijksweg, zijn loopgraven, schuttersputten, bunkers, onderkomens, artil-
leriestellingen, voorbereide schootsvelden voor geschut en infanteriewapens aangelegd om het 
de aanvallers zo moeilijk mogelijk te maken. Er wordt rekening gehouden met een verdedi-
ging in de diepte en de dorpen ten oosten van de Rijksweg worden daarom tot zogenaamd 
Stützpunkt versterkt. Een eventueel doorgedrongen vijand probeert men dan van hieruit met 
tegenaanvallen terug te werpen om een gesloten frontlijn en de samenhang in het gevecht te 
behouden. Ook Montfort wordt ter verdediging als Stützpunkt ingericht vanaf herfst 1944 en 
de daaropvolgende winter. De Duitse militaire autoriteiten wensen echter geen burgers bij 
hun stellingen aan de Maas en laten het hele gebied ten westen van de Rijksweg tot aan Roos-
teren en het frontgebied bij Susteren evacueren. Al deze van huis en haard verdreven mensen 
moeten elders een tijdelijk onderkomen zien te vinden en de dorpen in de Roerstreek worden 
overspoeld door oorlogsvluchtelingen. Ook in Montfort worden veel van deze vluchtelingen 
ondergebracht en overal en bij elke familie worden de evacués gehuisvest. Elke beschikbare 
ruimte wordt gebruikt om personen onder te brengen. Naar schatting bevinden zich zo’n 
7000 mensen in het dorp in januari 1945, terwijl het oorspronkelijke inwoneraantal circa 
1700 mensen telt.1 Als de Britse artilleriebeschietingen vanaf 19 januari 1945 in alle hevig-
heid toenemen en enkele dagen later de gevechten losbranden, na twee verwoestende bombar-
dementen op 21 en 22 januari, is het dan ook niet erg verwonderlijk en tevens onvermijdelijk 
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dat er ook burgerslachtoffers zullen vallen. Dat er echter voor de bevrijding een zo hoge prijs 
betaald zal moeten worden, kan niemand zich op dat moment nog voorstellen. Juist deze 
onvoorstelbaarheid van menselijk leed is er mede oorzaak van waarom er na de oorlog naar 
verklaringen is gezocht waarom de bombardementen op Montfort zijn uitgevoerd. Wist het 
Britse leger dan niet dat het dorp met zoveel burgers volgepakt zat? Of was het wel bekend 
en speelde dit bij het besluitvormingsproces in de komende militaire operatie geen grote rol? 

Luchtsteun voor grondtroepen
In Jaarboek Roerstreek 47 is de bovenstaande vraag eigenlijk al beantwoord.2

Montfort is als doel in een militaire gevechtsoperatie aangemerkt en alle beschikbare mid-
delen die voorhanden zijn om het doel te veroveren kunnen dan worden ingezet om de eigen 
verliezen aan personeel en materieel te minimaliseren. Het verzoek tot luchtsteun is gedaan 
door de grondtroepen (zie afbeelding 1).3 De aanvragen als gepland doel lopen over een aan-
tal schijven via de hogere niveaus. De staf van het legerkorps (XII Corps) selecteert het doel 
aan de hand van de tactische situatie en stuurt de aanvraag voor luchtsteun naar 2nd Army, 
in dit geval. Van hieruit is de steunaanvraag naar No. 83 Group van de 2nd Tactical Air Force 
gegaan, die vervolgens No. 143 Wing (RCAF) op vliegveld Eindhoven de opdracht heeft 
gegeven om het versterkte wegenknooppunt Montfort aan te vallen. Op 21 januari 1945 is 
Montfort gebombardeerd om de Duitse aanvoerlijnen te blokkeren ter ondersteuning van de 
gevechten te Sint Joost. De Typhoon jachtvliegtuigen zijn bewapend met 1.000 lbs bommen, 
voorzien van een vertragende ontsteker. Hierdoor kan de bom dieper inslaan en ontstaat er 
dus ook een diepere bomkrater. De bewapening met zware 1.000 lbs bommen en de bijbe-
horende vertragende ontstekingsinrichting is dan ook juist voor deze opdracht uitgekozen 
om een groter kratereffect te bereiken. Het doel van de missie is namelijk het blokkeren van 
het wegenknooppunt Montfort. 

‘Vergissingsbombardement’
In 1985 verschijnt in het dagblad De Limburger een artikel dat beweert dat de bombarde-
menten op een vergissing berusten.4 Volgens een ooggetuige zou er op basis van verkeerde 
informatie zijn gebombardeerd. Dit verhaal is nadien verder versterkt omdat het herhaal-
delijk is gekopieerd in latere publicaties. Een krantenartikel uit hetzelfde dagblad in 1995 
heeft hier tevens aan bijgedragen. Hierin vertelt een voormalige Nederlandse tolk, die in 
het Britse leger bij het 1st Bn Rifle Brigade was ingedeeld, dat een burger foute informatie 
heeft verstrekt. Deze man is volgens hem door de inlichtingensectie van het bataljon, via de 

Generaal Ritchie, de commandant van XII Corps, stuurt op 21 januari 1945 een bericht aan No. 143 Wing om hen te 
bedanken voor de luchtsteun aan zijn grondtroepen ter ondersteuning van de inname van Sint Joost (Uit: No. 143 Wing 
Operational Record Book).
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brigade, naar de divisie gestuurd.5 Aangezien we echter hebben gezien dat vooraf geplande 
doelen voor luchtsteun op het stafniveau van een legerkorps worden geselecteerd, kunnen 
we constateren dat ook de verklaring van deze tolk niet geheel juist is. Door inlichtingen-
functionarissen op militaire staven worden informatiebronnen zorgvuldig afgewogen en be-
oordeeld. Er bestaat dus eigenlijk geen onjuiste informatie, maar informatie kan natuurlijk 
wel verkeerd worden geïnterpreteerd. In ieder geval kunnen we dan ook concluderen dat de 
oorzaak van de luchtaanvallen op Montfort niet berust op de zogenaamde foute informatie 
die door deze burger verstrekt zou zijn. Het onjuist interpreteren van data uit inlichtingen 
van de staf van het legerkorps kan echter wel van invloed zijn geweest op de besluitvorming 
om Montfort op 22 januari 1945 op het laatste moment nogmaals op de doelenlijst te zet-
ten. Een merkwaardig bericht van de 7de Pantserdivisie kan dan mogelijk de aanleiding zijn 
geweest dat Montfort door XII Corps als doel wordt geselecteerd. Om 11:15 uur wordt in 
het logboek van XII Corps het bericht 559 ingeschreven (zie afbeelding 2).6 Naast de mel-
ding dat verkenningspatrouilles van de 8th Hussars de opgeblazen brug aan de Vlootbeek 
hebben bereikt en dat er geen vijand te bespeuren valt in het gebied bij de opgeblazen brug 
over de Putbeek, volgt er dan een uiterst opmerkelijke zin. Hierin wordt gesteld, dat bur-
gers hebben gerapporteerd dat er in Montfort 200 SS-soldaten en 20 uitgeschakelde pant-
sergevechtsvoertuigen (AFV = Armoured Fighting Vehicle) aanwezig zouden zijn. Waar-
schijnlijk het gevolg van de luchtaanval van de dag ervoor. 

Deze opmerkelijke regel in het bericht moet toch wel vragen hebben opgeroepen bij de 
militaire planners omdat er gedurende de gehele operatie nog geen enkele SS-eenheid was 
geïdentificeerd. Het inlichtingenpersoneel zal ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest dat 
Duitse tank- en antitankeenheden ook doodshoofdemblemen op hun uniform dragen. De 
gestelde aanwezigheid van 20 uitgeschakelde pantsergevechtsvoertuigen is ook opmerkelijk 
te noemen. Niet alleen het aantal, maar ook de aanname dat ze waarschijnlijk door de lucht-
aanvallen op de voorgaande dag zouden zijn uitgeschakeld. De 24 Typhoons die een dag eer-
der, op 21 januari, Montfort hebben aangevallen, zouden dan elk een treffer op een pantser-
voertuig hebben gemaakt. Terwijl het niet eenvoudig is om een dergelijk precisiedoel met 
een duikbombardementsactie te raken. De vliegers hebben na hun missies overigens in hun 
logboeken nooit melding gemaakt van enige voertuigen. Hoe dan ook, na ontvangst van dit 
bericht is er blijkbaar door XII Corps een aanvraag gedaan voor luchtsteun. Deze aanvraag is 
daarna via 2nd Army verder de lijn ingegaan en uiteindelijk als opdracht weer via 83 Group 
bij 143 Wing terechtgekomen. Ter bevestiging dat het verzoek tot luchtsteun is ingewilligd, 
komt om 12:55 uur bij XII Corps het bericht binnen dat Montfort om 14:00 uur zal wor-
den aangevallen met drie squadrons jachtbommenwerpers. Deze informatie is vervolgens ter 
kennisgeving doorgestuurd naar de 7de Pantserdivisie, zodat de tactische ondercommandant 
ook op de hoogte is van de komende luchtaanval in zijn operatiegebied (zie afbeelding 3).7 

Het opmerkelijke bericht 559 van de 7e Pantserdivisie dat op de staf XII Corps binnenkomt. Burgers rapporteren 200 SS-ers 
en 20 uitgeschakelde pantsergevechtsvoertuigen in Montfort (Uit: XII Corps G LOG Date 22 Jan 45).
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Dat het op deze dag prima vliegweer is, bewijst het grote aantal sorties dat er gevlogen wordt.8 

Maar liefst 168 toestellen stijgen die dag op ter ondersteuning van XII Corps om in het vij-
andelijke achterland tactische doelen aan te vallen en zodoende de Duitse verdediging te ver-
zwakken (zie afbeelding 4). Het is ook opvallend dat elk rapport in de archieven van de Britse 
luchtmacht aangeeft dat er uitstekende resultaten zijn geboekt, nergens een opmerking dat de 
resultaten zijn tegengevallen. Montfort is dan ook geen bijzonder doel vanuit Brits militair 
perspectief. Het toepassen van zogenaamde brute force was een middel van de Britten om de 
Duitsers de wil om te vechten te ontnemen en de eigen verliezen zo laag mogelijk te houden. 
Door het op grote schaal inzetten van artillerie en indien mogelijk tactische luchtsteun, wordt 
er dus brute vuurkracht geconcentreerd op een bepaald doel. Het wrange is wel te noemen dat 
Montfort gespaard zou zijn gebleven van luchtaanvallen als het barre winterweer met slechte 
zichtomstandigheden van de voorgaande dagen langer had aangehouden. De weeromslag in de 
middag van 21 januari zorgt er echter voor dat de ramp zich kan voltrekken. 

In de inlichtingenrapporten wordt nergens de aanwezigheid van burgers genoemd. Dit 
heeft bij de planning van de missies blijkbaar ook geen grote rol gespeeld. Dat de vliegers 
geen mensen op straat hebben gezien, is overigens niet zo vreemd te noemen. Deze hadden 
inmiddels hun toevlucht gezocht in de kelders en andere schuilplekken. Ook een dag later 
gaat de tactische luchtsteun ten behoeve van XII Corps gewoon door. Op 23 januari worden 
er 80 sorties gevlogen door Typhoons op 9 verschillende doelen. De helft minder dan de dag 
ervoor. Omdat er nu Britse troepen aanwezig zijn rond Montfort en bij Aandeberg, wordt 
er hier geen luchtsteun meer verleend. Maar andere dorpen en doelen in vijandelijk gebied 
worden weer vanuit de lucht aangevallen. Een typerende zin in het inlichtingenrapport van 
No. 83 Group kenmerkt de routinematige inzet van de Typhoons op dorpen achter het front: 
The bashing of villages in front of 12 Corps continued.9 

Bericht 563 van G Air dat om 12:55 uur bij de staf XII Corps binnenkomt ter bevestiging dat Montfort over een uur door 
jachtbommenwerpers zal worden aangevallen (Uit: XII Corps G LOG Date 22 Jan 45). 

Door het goede vliegweer kunnen er op 22 januari 1945 veel vliegtuigen worden ingezet. Ter ondersteuning van de grondtroepen 
worden in het operatiegebied van XII Corps 8 verschillende doelen aangevallen, (Uit: 21st Army Group, after action report). 
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Een dorp in puin
Als op 24 januari 1945 de Britse grondtroepen het dorp binnentrekken, treffen ze een grote 
puinhoop en chaos aan.10 De bombardementen en de artilleriebeschietingen hebben de over-
levenden in ontreddering en verbazing achtergelaten. Nu de mensen tevoorschijn komen uit 
hun schuilplekken, zien ze pas goed de totale vernieling en wat er nog van het dorp overeind 
staat. Van de 280 woningen in Montfort waren door het eerdere bombardement op 22 ok-
tober 1944 al 20 woningen totaal vernietigd en circa 30 zwaar beschadigd. Bij de oorlogs-
handelingen rond de bevrijding zijn bijna alle woningen getroffen door granaatvuur en door 
de bombardementen zijn zo’n 25 woningen totaal vernield. Maar het zwaarst getroffen zijn 
wel de inwoners en de vele evacués. In eerste instantie is er een paniekstemming en direct na 
de bevrijding vertrekken veel van deze evacués, zonder de vermissing van familieleden op te 
geven. Hoeveel mensen er zijn gedood, weet op dat moment niemand. Men kan hier slechts 
naar gissen omdat veel slachtoffers nog in en onder de puinhopen liggen. Er zijn relatief 
weinig gewonden te melden onder de slachtoffers. De reddings- en bergingswerkzaamheden 
worden in het begin enigszins vertraagd omdat natuurlijk eerst aan de eigen familie gedacht 
wordt, daarna kan er pas hulp aan anderen worden gegeven. Ook de coördinatie van deze 
werkzaamheden ontbreekt in eerste instantie.11 

Er wordt geprobeerd om aan de 
Bek (huidige Markt) nog men-
sen uit de kelder van het door 
puin bedolven huis van de familie 
Aben-Welters te halen. Hier zou-
den zich nog levenden onder het 
puin bevinden, die er dan al twee 
dagen liggen. Elk uur neemt de 
kans om ze nog levend onder het 
puin vandaan te halen verder af. 
Met primitieve middelen wordt 
met man en macht gewerkt om 
bij de mensen te komen. Uitein-
delijk lukt het dan nog om twee 
personen levend onder het puin 
vandaan te halen die daarna met-
een naar het ziekenhuis in Sittard 
worden afgevoerd. 

Maar de uit Susteren afkomstige Sef Muyres en zijn aanstaande schoonzoon Pierre Lorens uit 
Nieuwstadt zijn niet meer te redden. Ze bezwijken in het ziekenhuis te Sittard alsnog aan 
hun verwondingen. Alle anderen in deze bewuste kelder zijn waarschijnlijk door verstik-
king al eerder omgekomen. Over hoeveel mensen er in deze kelder hebben gezeten, lopen de 
meningen uiteen. Ook omdat er naast de evacués ook onderduikers ondergebracht zijn. Vol-
gens het dagboek van meester Hecker zouden er meer dan 40 mensen in deze grote kelder 
hebben gezeten. Hij schrijft ook dat er één persoon levend uit de kelder is gehaald, de zoon 

Het centrum van Montfort na de bevrijding, gezien vanaf de splitsing Zand-
straat-Hoogstraat. Rechts op de foto de puinresten van de coöperatiewinkel 
Aben-Welters op Bek 29 en links de vernielde woning van de familie Nissen-
Mertens op Bek 24 (Fotocollectie: Van Wegberg, Echt).
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van de veldwachter uit Nieuwstadt. Tijdens dit onderzoek ben ik uiteindelijk op het aantal 
van 37 slachtoffers gekomen, die zijn vermeld in tabel 9 van het voorgaande jaarboek.12 
Direct nadat de Britse gevechtseenheden het dorp hebben ingenomen, begint de genie met 
bulldozers de straten vrij te maken. Bommengaten worden gewoon dichtgeschoven en op-
gevuld met het puin dat er ligt. Ook maken ze op de plek van de opgeblazen brug aan de 
Dijk, een geïmproviseerde oversteek over de Vlootbeek door middel van een duiker. De 
route naar Aandeberg is dan weer open voor militair verkeer. Duitse pioniers hadden de 
brug in de ochtend van 22 januari opgeblazen. Dus nog voordat het bombardement van die 
dag zou plaatsvinden. In feite is daarbij de noord-zuidverbinding door het dorp al verbro-
ken zonder dat er ook maar één vliegtuigbom aan te pas is gekomen. Het blokkeren van het 
wegenknooppunt Montfort is deze dag dan ook niet het tactische doel geweest, maar kan 
eigenlijk worden beschouwd als bonus voor de grondtroepen om het hun wat makkelijker 
te maken in de komende gevechten. 

Een vermissingszaak
Een week na de bevrijding schrijft een verslaggever van het blad Veritas dat men nog altijd geen 
precies overzicht heeft van het aantal vermisten. Tot dan toe zijn er ongeveer 150 lijken geïden-
tificeerd. Hoeveel mensen nog onder het puin liggen weet men niet. De vele evacués uit andere 
plaatsen die in Montfort zijn opgevangen, zijn met opzet niet geregistreerd. Zodoende krijgt 
ook de bezetter geen overzicht van wie er allemaal in het dorp verblijven.13 Onderduikers moe-
ten vanzelfsprekend helemaal onder de radar blijven om te voorkomen dat ze opgepakt zullen 

worden. Een artikel door Van Hoof (2015) brengt meer 
duidelijkheid over de twee broers Lorens uit Nieuwstadt 
die bij de familie Aben-Welters ondergedoken waren.14 
Op een bidprentje staan Pierre Lorens met zijn verloof-
de Gerda Muyres en Thomas Lorens met foto afgebeeld 
en de zin: Samen overleden bij ’t bombardement van Montfort 
22 Januari 1945. Ook hier weer verwarring over de da-
tum van overlijden. Pierre Lorens is immers op 25 ja-
nuari 1945 in het ziekenhuis te Sittard overleden. Maar 
van zijn broer Thomas is niets terug te vinden.

Bidprentje van de broers Lorens uit Nieuwstadt en Gerda Muyres uit Susteren. Thomas Lorens is links afgebeeld op het prentje 
(Fotocollectie: Van Hoof).
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Een jaar later (2016) worden tijdens onderzoek in het gemeentearchief van Roermond enke-
le opmerkelijke documenten aangetroffen. Het betreft een reactie op een verzoek uit maart 
1948 door het Nederlandse Rode Kruis om nadere gegevens omtrent Thomas Lorens. Na-
mens het gemeentebestuur van Montfort wordt geantwoord dat er geen officiële gegevens 
bekend zijn en dat er geen aangifte van overlijden is gedaan. Daarom is het niet zeker dat hij 
op het adres Bek 29 is omgekomen. Maar dat het wel aannemelijk is omdat hij in de dagen 
voor de bevrijding van Montfort op dit adres geëvacueerd is geweest. Dan volgt pas in maart 
1951 een reactie door het Rode Kruis op bovengenoemde brief. Ditmaal wordt er verzocht 
om getuigenverklaringen, teneinde een overlijdensakte op te kunnen maken. Nog dezelfde 
maand wordt door wachtmeester Nelissen van de Rijkspolitie een aantal mensen gehoord. 
In het relaas zijn de verklaringen van vier ooggetuigen opgetekend. Een overbuurman ver-
telt onder andere: …dat hij na dat bombardement bij het ingestorte huis van Aben is geweest en 
mensen die onder het puin lagen, heeft horen roepen. Hij heeft met anderen geprobeerd een gat naar de 
kelder te maken, maar zijn vervolgens door de inmiddels gearriveerde Duitse militairen weggejaagd. 
Toen ze twee dagen later werden bevrijd, zijn de mensen onder het puin vandaan gehaald. Twee perso-
nen waren toen nog in leven. De getuige wist niet of hij Thomas Lorens gekend heeft, maar als hij in 
dat huis is geweest toen het instortte, is hij ook zeker daarin overleden. Ook wist hij niet of de identiteit 
is vastgesteld van alle lijken die bij Aben onder het puin zijn gehaald…
Een ander relaas komt van de overbuurman die op Bek 25 woont: …Twee dagen na dat bom-
bardement zijn er nog twee personen levend en ongeveer dertig lijken onder het puin uitgehaald…Er 
waren twee jongens uit Nieuwstadt bij Aben ondergedoken. Een van die jongens is levend onder het puin 
uitgehaald en naar Sittard overgebracht, daar is hij toen overleden. De andere jongen uit Nieuwstadt 
heb ik kort voor het bombardement nog gezien…Ik heb van deze jongens niets meer gehoord… Deze 
ooggetuige verklaart dat hij [Thomas] zeker bij de lijken is geweest die onder het puin uit 
gehaald zijn. 
Een ooggetuige die aan het begin van de Zandstraat woont en vaker in de woning van Aben 
kwam omdat hij zich ook voor de Duitsers moest verbergen, geeft waardevolle aanvullende 
informatie: …Ik heb daarbij ook een persoon gekend, die wij Thomas van de wachtmeester noemden 
en die heeft de nacht voor het bombardement nog in mijn woning geslapen. Waarom hij die naam had, 
weet ik niet. Naar mijn mening kan die persoon tijdens het bombardement nergens anders geweest zijn, 
dan in de woning van Aben. Als hij niet met de lijken is opgehaald, dan is hij zeker bij het instorten 
van de kelder onder de grond geraakt. Door de explosie van die bom was er een zeer groot gat in de weg 
en vooraan in de woning ontstaan, waar ook de kelder lag. Toen de lijken nog onder het puin lagen, 
zijn de Engelse militairen met bulldozers gekomen en hebben dat gat gedeeltelijk dicht gemaakt. Ik 
vermoed dat die jongen in dat gat onder de grond is geraakt en naderhand daar niet meer is gevonden…
Als laatste geeft een evacuee uit Echt haar relaas. Haar man en drie van haar kinderen zijn 
in de kelder van Aben omgekomen. Hier volgt een gedeelte van haar getuigenverklaring: 
…Thomas Lorens heb ik ongeveer een uur voor het bombardement nog gezien. Deze bevond zich toen 
in de kelder van de familie Aben. Die jongens kwamen zo goed als nooit buiten en het komt mij niet 
aannemelijk voor dat Thomas Lorens op het tijdstip dat het huis instortte niet in dat huis geweest zou 
zijn…Hoeveel personen toen in dat huis gedood zijn, weet ik niet, maar ik vermoed wel meer dan der-
tig. Ik kende de personen die bij Aben thuis waren allen. Ik ben daar langen tijd geweest en de mannen 
kwamen zo goed als nooit buiten. In het huis van Aben was een grote kelder en daarom verbleven zij 
voortdurend in die kelder…
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Op 29 maart 1951 heeft wachtmeester Nelissen van de Rijkspolitie het relaas gesloten 
en een afschrift aan de gemeentesecretaris van Montfort doen toekomen.15 In hoeverre en 
of deze zaak daarna is afgewikkeld, is onduidelijk. Het blijkt dat Thomas Lorens pas in 
1963 is uitgeschreven uit de bevolkingsadministratie van de gemeente Nieuwstadt met 
de aantekening als zijnde vertrokken met onbekende woonplaats. Een bevestiging van 
de mondelinge overlevering in Nieuwstadt dat een der gebroeders Lorens nog vermist 
zou zijn. Vader Mathieu Lorens (1884-1960) is lange tijd de gemeenteveldwachter van 
Nieuwstadt geweest en in 1945 als gemeentebode aangesteld tot aan zijn eervol ontslag 
in 1958. Hij heeft nooit de zekerheid gekregen over de laatste rustplaats van zijn zoon, 
maar zal er waarschijnlijk vanuit zijn gegaan dat hij als ongeïdentificeerd is begraven in 
het massagraf te Montfort.16

Massagraf
Ook het aantal slachtoffers door de bombardementen wordt vaak onjuist vermeld. Er is 
na de oorlog een lijst samengesteld met 186 namen van alle burgers die in Montfort zijn 
omgekomen, maar ook van Montfortenaren die elders zijn overleden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.17 Door eerdere publicaties en artikelen in dagbladen is in de loop van de tijd 
het beeld ontstaan dat deze 186 mensen allen tijdens de bombardementen om het leven 
zijn gekomen. Het is daarom goed om dit beeld bij te stellen. Een anoniem document in 
het archief van de gemeente Roermond heeft het mogelijk gemaakt een reconstructie te 
maken van wie waar is overleden door de bombardementen. Het precieze wanneer en hoe 
is in de meeste gevallen niet meer na te gaan.18 In deel 2 van deze artikelenreeks, Jaarboek 
Roerstreek 51 (2019), hebben we kunnen lezen dat op zondag 21 januari 1945 ten gevolge 
van de luchtaanvallen 40 mensen in drie kelders zijn omgekomen. Maar ook kwamen die 
dag nog eens 11 mensen door het Britse granaatvuur om het leven. Een dag eerder werden 
aan de Linnerweg 2 personen door granaten gedood en in de nacht van vrijdag 19 januari 
1945 zijn vijf mensen het slachtoffer van de Britse artillerie geworden. De intentie van dit 
artillerievuur was het verzwakken van de Duitse verdediging in de diepte en het verstoren 
van hun toe- en aanvoerlijnen naar het front. Ook deze beschietingen zijn geheel in lijn met 
het bestaande Britse operatieplan uitgevoerd. 

Maar het grootste aantal slachtoffers valt op maandag 22 januari 1945. In deel 3 van deze 
artikelenreeks, Jaarboek Roerstreek 52 (2020), hebben we gezien dat ten gevolge van de lucht-
aanvallen op die zwarte dag 107 mensen de dood vinden; daarbij ook enkele gewonden die 
kort na de bevrijding alsnog aan hun verwondingen zullen overlijden. Op deze dag wordt 
tevens een aanstaande moeder door Brits granaatvuur getroffen waardoor het kind levenloos 
ter wereld komt. De vrouw die in Montfort is geëvacueerd, zal ook overlijden. Aan het 
Rozenhofje wordt een evacué uit Echt door kogelvuur gedood.19 Na het losbranden van de 
gevechten bij Aandeberg in de late namiddag van 22 januari beginnen er ook kogels door de 
straten te fluiten. De dagen erna tot de dag van de bevrijding op 24 januari zal het hevige 
Britse artillerievuur nog 3 slachtoffers maken. Een beduidend geringer aantal dan in de 
voorgaande dagen omdat de mensen nu continu in de kelders en schuilplekken verblijven. 
Een andere reden is dat de Britse troepen in en rond Montfort in gevecht zijn. De laatste 
dode wordt pas op 7 februari onder het puin gevonden. 
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Een optelsom leert dat door de luchtaanvallen op beide dagen 147 mensen zijn omgekomen. 
Daarnaast zijn er, voornamelijk door het Britse granaatvuur tussen 19 en 24 januari 1945, 
nog eens 24 dodelijke slachtoffers te betreuren. Volgens deze archiefstukken zijn er bij de be-
vrijding van Montfort 171 personen omgekomen.20 Er is een kleine discrepantie in de cijfers 
vanwege de onjuistheden en onduidelijkheden die in de bestaande lijsten bestaan. Allemaal 
het gevolg van de chaotische toestand die er toen was en de verwarring daarna. De opsomming 
in de publicatie Montfort bezet, verwoest en bevrijd (1985) telt 189 personen.21 De ‘officiële’ lijst 
186 personen.22 Met nogmaals de aantekening dat op deze twee lijsten ook namen staan van 
Montfortenaren die elders en buiten de genoemde bevrijdingsperiode zijn omgekomen. Op 
de twaalf plaquettes bij het massagraf op het kerkhof van Montfort staan 188 namen vermeld. 
Dit monument is in 1949 ingezegend als teken van herinnering en bezinning. De aanname 
wordt soms ten onrechte gedaan, dat de mensen van wie de namen op de plaquettes staan, ook 
allen in het massagraf zijn begraven. Dit is niet juist en verschillende slachtoffers die voor en 
na de bevrijding om het leven zijn gekomen, hebben op het kerkhof aparte graven gekregen. 
Ook kapelaan Hermkens staat op een plaquette vermeld. Deze geestelijke is op 18 februari 
1945 in Buchenwald omgekomen ten gevolge van een geallieerd bombardement. Sinds 1942 
was hij kapelaan van Montfort en daarbij ook actief in het verzet, totdat hij op 17 december 
1944 door de Duitsers gevangen werd genomen. De in Duitsland tewerkgestelde Constant 
Munnichs is op 1 november 1944 in Trier ten gevolge van Amerikaans granaatvuur gedood.23 
Het is overigens opmerkelijk dat de beide broers Lorens uit Nieuwstadt niet op het monu-
ment staan vermeld. Hieruit blijkt dat bij de totstandkoming van de plaquettes in 1949 het 
waarschijnlijk niet bekend is geweest dat Pierre en Thomas Lorens ook in Montfort zijn om-
gekomen ten gevolge van de bombardementen op 22 januari 1945. 

Het massagraf en monument op het kerkhof in Montfort. Op het monument uit 1949 staan op de plaquettes 188 namen 
vermeld (Foto: Chrit Stijnen).
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Typhoon crashes
Er zijn bij de bombardementsmissies op Montfort twee Canadese vliegers omgekomen. De 
omstandigheden waarbij de twee Typhoon jachtbommenwerpers zijn neergestort is altijd 
vaag gebleven. Maar ook over dit vraagstuk kunnen we nu meer duidelijkheid brengen. 
De aanname dat de toestellen neergehaald zijn door Duits afweergeschut (FLAK = Flugab-
wehrkanone) of machinegeweervuur, blijkt een onjuiste veronderstelling te zijn. De vliegers 
hebben na de missies op Montfort al aangegeven dat ze geen FLAK hebben gezien. Een 
directe verklaring waarom de toestellen in de lucht zijn geëxplodeerd, is er op dat moment 
nog niet. De oorzaak van de crashes moet namelijk ergens anders worden gevonden. Een 
belangrijk verslag van twee ooggetuigen geeft een eerste aanknopingspunt. Sjeng Mestrom, 
Zandstraaat 57, ziet op 21 januari 1945 vanuit de richting Diergaarde de Typhoons van No. 
440 Squadron naderen. Hij laat zich op de grond vallen, kijkt omhoog en ziet in de lucht 
boven zijn hoofd een brok vuur. Een van de vliegtuigen is getroffen en staat in brand. 
Hij ziet ook dat er stukken van de romp in de omgeving terechtkomen en dat het voorste 
gedeelte van de Typhoon ergens verderop in het dorp neerstort. Hij verneemt later dat het 
cockpitgedeelte met daarin de gesneuvelde vlieger in de gierkelder bij slager Smeets is neer-
gestort.24 Een andere bijzondere verklaring is afkomstig van de ondergedoken Australische 
piloot James Fee. Zijn Lancaster bommenwerper was in september 1944 tijdens een missie 
boven Duitsland neergehaald. Na een hachelijke tocht waarbij hij gewond raakt, komt hij 
uiteindelijk bij de boerderij van de familie Van Ophoven terecht. De boerderij ligt niet ver 
van de bebouwde kom van Montfort. Er wordt hem een veilig onderkomen geboden en de 
volgende maanden kan hij hier van zijn verwonding herstellen. Ook hij ziet de aanvallen 
van de Typhoon jachtbommenwerpers in januari 1945 vanuit zijn schuilplek buiten het dorp. 
James Fee beschrijft dat een van de vliegtuigen tijdens de duik de bommen afwerpt, die 
vrijwel meteen daarna exploderen. Door de explosie wordt het motor- en het staartgedeelte 
van het toestel uit elkaar gereten en de rest van het toestel in kleinere stukken weggeslin-
gerd. Het staartgedeelte komt dicht in zijn buurt terecht, hij kan zelfs het nummer en de 
identificatieletters lezen.25 Beide ooggetuigen maken dus melding dat het toestel door een 
explosie in de lucht is gedesintegreerd. Ook het Operations Record Book van No. 440 Squadron 
geeft aan dat het vliegtuig van F/O Percy Kearse is geëxplodeerd, kort nadat de bommen 
zijn afgeworpen. 
Een dag later komt op 22 januari onder soortgelijke omstandigheden F/O Frank Skelly om 
het leven, als zijn Typhoon bij Aandeberg (aan ‘de Plak’) neerstort. In het Operations Record 
Book van No. 438 Squadron is te lezen dat ook zijn toestel explodeerde in een uitbarsting van 
vlammen en daarna in een spiraal naar beneden ging. Deze twee gevallen staan echter niet 
op zichzelf. Ondanks dat er weinig of geen FLAK wordt waargenomen zijn er de afgelopen 
periode meer Typhoons onder deze niet te verklaren omstandigheden verloren gegaan. Dat 
er toch een vermoeden bestaat dat er waarschijnlijk bij het afwerpen van de bommen iets 
misgaat, blijkt als enkele dagen later het bevel volgt dat er tot nader bericht geen 1000 
ponder bommen meer gebruikt mogen worden in afwachting van het onderzoek naar het 
exploderen van toestellen tijdens operaties.26 Tijdens de operaties op Montfort is gebruik 
gemaakt van een vertragende ontsteker in de staart van de bom. Het was tot nader order 
niet toegestaan om de bommen met deze .025 tail fuse te wapenen. Op 31 januari was 
het technisch onderzoek nog altijd niet afgerond. Het gebruik van 1000 ponder bommen 
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in combinatie met een langere vertragingsontsteker was inmiddels wel weer toegestaan.27 
Naast het vroegtijdig detoneren van bommen in de lucht zijn er ook meerdere bommen niet 
tot detonatie gekomen. Deze zogenaamde blindgangers kunnen vele meters diep in de bo-
dem dringen. Direct na de bevrijding markeert de Britse genie drie 1000 ponder bommen 
die niet tot detonatie zijn gekomen.28 Dat destijds niet alle blindgangers zijn gemarkeerd 
en geruimd, blijkt in april 1981, als men tijdens graafwerk in een tuin aan de Markt op 
een bom stuit. De EOD heeft deze blindganger onschadelijk gemaakt door de ontsteker te 
verwijderen, waarna de bom geruimd kon worden en men hem elders heeft laten springen. 
Tijdens de ontmantelingsoperatie werd de omgeving van de Markt hermetisch afgesloten 
en de bewoners werden tijdelijk geëvacueerd.29 De week erna wordt bij grondwerkwerk-
zaamheden ten behoeve van nieuwbouwwoningen in het Paardenbroek weer een bom aan-
getroffen. Maar deze bom heeft de EOD relatief eenvoudig veilig kunnen stellen. De Britse 
1000 ponder blijkt namelijk gedeeltelijk gescheurd te zijn en de ontsteker in het achterste 
gedeelte van de bom ontbreekt.30 De bom is dus niet gedetoneerd maar waarschijnlijk door 
een explosieve verbranding van de springstof is het achterste gedeelte gescheurd en hierbij 
is de ontsteker verloren gegaan. 

Maar ook recenter, in september 
2015, is bij een archeologische 
begeleiding tijdens graafwerk-
zaamheden op een terrein (‘de 
Wiejerd’) nabij het kasteel Mont-
fort een vliegtuigbom aangetrof-
fen. De mensen in het dorp waren 
70 jaar na het beëindigen van de 
Tweede Wereldoorlog zogezegd 
weer even in de ban van een bom. 
De vinder van deze blindganger, 
Huub Schmitz, heeft er zelfs een 
artikel in Jaarboek Roerstreek 48 
(2016) aan gewijd.31 De bom is 
na het indringen in de bodem 
op een hardere laag gestuit en 
hierdoor omhoog gestuwd in een 
verticale positie. De tailfuse van 
de Britse 1000 ponder bom was 
in gewapende toestand.32 Ge-
zien de gevaarlijke toestand van 
de ontstekingsinrichting kan de 
blindganger niet worden ver-
voerd en besluit de EOD om de 
bom gecontroleerd ter plaatse te 
laten ontploffen.33 In de munitie-
techniek is het algemeen bekend 

Aan ‘de Wiejerd’ wordt op 3 september 2015 tijdens een archeologische be-
geleiding een Britse 1000 ponder vliegtuigbom gevonden. Een dag later laat 
de EOD deze blindganger ter plaatse springen (Fotocollectie: auteur 2015).
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dat gemiddeld 10% van de afgeworpen bommen en verschoten granaten blindgangers zijn. 
Dat betekent dat ze niet hebben gefunctioneerd zoals deze munitie eigenlijk had moeten 
functioneren. Het is daarom ook niet zo vreemd dat er heden ten dage nog altijd niet geëx-
plodeerde afwerp- en geschutmunitie in de bodem wordt aangetroffen.
Zoals we nu kunnen terugblikken had het aantal slachtoffers van de bombardementen nog 
hoger kunnen zijn. Alle huizen waren immers volgepakt met mensen. Maar alleen de wo-
ning van de familie Nissen aan de Bek heeft op 22 januari 1945 een directe voltreffer van 
een 1000 ponder bom gehad. Deze bom is door het huis geslagen en vervolgens in de kelder 
tot detonatie gekomen. Hier is dan ook het grootste aantal mensen in één kelder om het 
leven gekomen. Uiteindelijk 48 personen. 
Een groter aantal bommen is in de nabijheid van en naast de woningen gedetoneerd. Door 
de enorme luchtdruk zijn daardoor kelders naar binnen gedrukt en raakten mensen bedol-
ven onder het puin en zand. De catastrofe had nog groter kunnen zijn als er meer directe 
treffers waren geweest op huizen en onderliggende kelders. De drie Typhoon jachtbommen-
werpers die hun bommenlast buiten Montfort hebben afgeworpen en ook de bommen die 
voortijdig of niet zijn geëxplodeerd, hebben ervoor gezorgd dat het slachtofferaantal niet 
verder opgelopen is. 

Bevrijdingsmonument
Op 5 mei 1985 is op de rotonde van Montfort een monument onthuld ter herinnering aan 
de zwaarbevochten vrijheid en de menselijke offers die veertig jaar geleden zijn gebracht.34 
Het bevrijdingsmonument is bewust op deze locatie geplaatst omdat hier in 1945 hard is 
gevochten. Het beeld is vervaardigd door Caius Spronken uit Beek en toont een verscheurd 
lichaam, waar een vrouwenfiguur uit oprijst die een levensboom vasthoudt, ten teken van 
het nieuwe leven. Als metafoor voor het dorp Montfort, slachtoffer van de absurditeit van de 
oorlog. In de toespraken tijdens de onthulling sprak men nog altijd van bijna 200 mensen 
die bij de gevechten tijdens de bevrijding hun leven lieten. Een genuanceerd detailoverzicht 
van het aantal slachtoffers blijkt ook dan nog te ontbreken. Er wordt ‘gemakshalve’ naar 
boven afgerond op honderdtallen. Ook wordt het aantal van 186 mensen, afkomstig van de 
‘officiële’ lijst nog altijd vaak genoemd. In eerdere en latere publicaties en dagbladartikelen 
worden deze aantallen bij herhaling overgenomen. Dit is eenvoudig te verklaren en begrij-
pelijk vanwege de onbekendheid met de preciezere toedracht en een onvoldoende onderzoek 
naar primaire bronnen. De toenmalige burgemeester van Montfort mr. L. Gijsen besluit zijn 
toespraak na de onthulling van het monument op Bevrijdingsdag in 1985 met de woorden: 
“Elke oorlog is absurd, oorlog is het ergste dat de mens de mensheid aan kan doen. Laat dit 
monument een waarschuwing zijn.”
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