
 
 
 
 
BOEK: 75 JAAR BEVRIJDING – VERHALEN ROND DE OORLOG OP 
HET EILAND IN DE MAAS 
 

 
Amici Insulae heeft met de uitgave van het boek 75 jaar 
bevrijding – verhalen rond de oorlog op het Eiland in de 
Maas aandacht willen schenken aan 75 jaar bevrijding.  
Dit boek moest  een zo compleet mogelijk beeld geven over 
wat er zich op het Eiland in de Maas, in Stevensweert en 
Ohé en Laak tijdens de oorlog en met name tijdens de 
evacuatieperiode heeft afgespeeld.  
 
Het boek bevat 9 hoofdstukken. 
 
Hoofdstuk 1 verhaalt ook over een aantal militairen die naast 
de burgerslachtoffers hun leven hebben gegeven voor volk 
een vaderland 
 
Het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog verliep voor 
Stevensweert en Ohé en Laak vrij rustig. Het neerstorten van 

een Engelse bommenwerper bij Ohé en Laak in 1941 vormde daar een uitzondering op. In 
hoofdstuk 2 wordt dit beschreven.  
 
In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid stilgestaan bij 
het verzet op het Eiland in de Maas, de 
verzetsactiviteiten en de razzia’s te Ohé en Laak 
en de daarmee gepaard gaande vlucht over de 
Maas naar het bevrijde België.  
 
De evacuatie van Stevensweert en Ohé en Laak 
wordt beschreven in hoofdstuk 4. Het was 
gedaan met het vrij rustige verloop van de 
oorlogsjaren. Vanaf september 1944 zou dit met 
de evacuatie veranderen. Vrijwel de hele 
bevolking moest vaak onder erbarmelijke 
omstandigheden hun huizen verlaten, het was 
een strenge winter. Beschietingen en 
bombardementen eisten toen levens op het 
Eiland in de Maas zelf, maar vooral ook elders, 
bijvoorbeeld in Echt, op de Deelgaard, op het 
Reutje en vooral in Montfort. 

 
In hoofdstuk 5 wordt door middel van 
persoonlijke herinneringen aandacht 



geschonken aan evacuatie naar het noorden, naar Friesland.   
 
 
 
Een zestal dagboeken, opstellen en 
een poesie-album vormen het 
hoofdbestanddeel van hoofdstuk 6. 
 
Een groot aantal personen hebben 
hun persoonlijke herinneringen 
verteld aan de oorlog en de evacuatie. 
De verhalen worden weergegeven 
zoals ze verteld zijn, er is niet 
ingegrepen. We moeten ons wel 
realiseren dat zij toen meestal nog 
kind waren. We vonden dat het 
weergeven van deze herinneringen 
een belangrijk onderdeel van het 
boek moest worden. Het was de 
laatste kans om deze verhalen te 
verzamelen en te vertellen. U leest 
hierover in hoofdstuk 7. 
 
 
In de loop van mei 1945 was vrijwel 
iedereen teruggekeerd en was het tijd 
bevrijdingsfeesten te houden: de bevrijding moest gevierd worden.  
Foto’s en gedetailleerde beschrijvingen van de optochten zijn opgenomen in hoofdstuk 8. 
 

 
De enorme oorlogsschade werd zichtbaar, 
veroorzaakt door de maandenlange ligging aan de 
frontlinie. In hoofdstuk 9 komt de oorlogsschade en 
de wederopbouw ter sprake.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
In Stevensweert herdenkt dit monument 
de inwoners van Stevensweert die zijn 
omgekomen in de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dit monument in Ohé en Laak  herdenkt het neerstorten 
van een Geallieerde bommenwerper in het Lakerveld in 
de nacht van 16 op 17 augustus 1941. Alle 
bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. 
 
 
 
              
 
 
 
 
Als redactie hebben we getracht de slachtoffers van Stevensweert en Ohé en Laak een gezicht 
te geven. Dit is bij een groot aantal slachtoffers gelukt.  
 
Het boek eindigt met een lijst met alle bij ons bekende slachtoffers van het Eiland in de Maas. 
 
De samenstellers van het boek hebben ernaar gestreefd een zo volledig mogelijk beeld te 
geven van het Eiland in de Maas in oorlogstijd en bevrijding. We hebben getracht zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen en persoonlijke verhalen vast te leggen over een tijd die 
alweer 75 jaar achter ons ligt. Desondanks zijn we ons ervan bewust dat er ongetwijfeld 
verhalen zijn die wellicht onderbelicht zijn gebleven of zelfs volledig ontbreken, simpelweg 
omdat ze weinig of niet bij de samenstellers bekend waren.  

 
Publicaties uit eerdere jaarboeken zijn hier opgenomen en verwijzen naar de oorspronkelijke 
versie. Uitgebreidere bronvermeldingen, voetnoten en extra afbeeldingen staan in de 
jaarboeken. Afbeeldingen in de artikelen zijn in principe afkomstig van de (oorspronkelijke) 
auteurs of geïnterviewden, tenzij anders vermeld.  

 



De redactie spreekt haar dank uit aan iedereen die aan dit boek heeft meegewerkt. Daarnaast 
hebben we gebruik mogen maken van afbeeldingen en achtergrondinformatie verstrekt door 
het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak, de collectie en archieven van Gerard Laugs 
en Har Rutten. We zijn alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun medewerking, waardoor zij 
ons in staat hebben gesteld dit boek samen te stellen.  
 
De eerste exemplaren werden uitgereikt aan burgemeester Strous van de gemeente Maasgouw 
en aan pastoor Creemers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Het boek is rijk geïllustreerd en bevat 176 bladzijden. 
Vanaf 1 maart kost het boek € 19,95  
 
Het boek is te verkrijgen via 

- info@amici-insulae.nl   
- via de balie van de VVV Stevensweert tijdens openingstijden van het museum  
-     de bestuursleden 
-     per post:  € 19.95 exclusief verzendkosten 


