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Ohé en Laak en Stevensweert werden op 20 januari 1945 bevrijd. In 2020 was dat 75 jaar 

geleden. Om hier bij stil te staan heeft de werkgroep van het museum een programma 

samengesteld.  Van veel mensen zijn daarvoor informatie, voorwerpen en samenwerking 

ontvangen. De activiteiten zijn financieel mede mogelijk gemaakt door subsidie van de 

gemeente Maasgouw. 

 

Voor de opening op 21 december 

2019 werden de ruim 100 

genodigden ontvangen in brasserie 

De Maaspoort met koffie en vlaai. 

Aansluitend  werd gestart in de met 

ca 250 mensen goed gevulde St. 

Stephanuskerk, die door het 

kerkbestuur hiervoor beschikbaar 

was gesteld.  De voorzitter van het 

museum J. van Engelen heette alle 

genodigden en andere bezoekers 

welkom.  

 

 

Bijzonder was ook de aanwezigheid van kinderen van oud-verzetsstrijders o.a. Derks, ter Haar 

en Wouters. 

 

Daarna hield burgemeester S. Strous zijn toespraak, waaruit het volgende is geciteerd: 

“Door het verenigingsleven en actieve burgers wordt een divers palet aan activiteiten 

georganiseerd die in het teken staan van herdenken, vieren, bewustwording en inspiratie. Het 

thema ‘vrijheid’ leeft erg in Maasgouw, zeker ook hier in Stevensweert en Ohé en Laak. Een 

vrijheid die hard bevochten is. 75 jaar vrijheid. Het thema is wat mij betreft belangrijker en 

actueler dan ooit! Leven in vrijheid is tot op de dag van vandaag geen vanzelfsprekendheid. 

Hiermee word ik elke ochtend weer geconfronteerd als ik, aan de ontbijttafel, de krant weer 

opensla. Maar ook dichterbij huis, ‘om de hoek’,  kom ik als burgemeester onvrijheden tegen. 

Huiselijk geweld of kindermishandeling. Het speelt nog veel te vaak. Onvrijheid is vaak 

onzichtbaar en dichterbij dan we misschien denken. Ik vind dat wij daar als gemeenschap een 

taak, een verantwoordelijkheid in hebben! U, ik, samen zijn we er verantwoordelijk voor om 

met elkaar in vrijheid te kunnen blijven leven. Vrijheid begint bij onszelf. Stel uzelf de vraag 

“Wat betekent vrijheid eigenlijk voor mij?”  En wat betekent mijn beeld van de vrijheid voor 

een ander? In zowel Stevensweert als Ohé en Laak zorgde met name de periode rondom de 

bevrijding voor een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Toen het front naderde werden 

inwoners geëvacueerd. Zowel naar omliggende dorpen als ver weg naar Friesland (2 dagen en 

nachten onderweg in een propvolle veewagen). Er vielen slachtoffers in deze periode, met 

name tijdens de bombardementen op Montfort en op ’t Reutje. 

De gemeenschap, jullie, hebben een mooi programma in elkaar gezet, een programma, 

waarbij het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Een vernieuwde  



wandelroute, een volledig nieuwe fietsroute, de expositie in het museum en het gedenkboek 

van Amici Insulae. Een programma dat bijdraagt aan bewustwording en  inwoners van 

Maasgouw inspireert. Stichting Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak, Amici Insulae,  en 

veel vrijwilligers, heel erg bedankt, ik sta hier als trotse burgemeester.  

 

HET DOORGEVEN VAN VRIJHEID - HET VERHAAL VAN DE FAKKEL 

 

Tijdens de officiële openingen van alle evenementen in Maasgouw  worden fakkels ontstoken 

om zo het vrijheidsvuur van kern naar kern door te geven, vandaag in Stevensweert. Een smid 

uit Wessem heeft mooie fakkels gemaakt, afgeleid van het logo van het Nationaal Comité 4 

en 5 mei. Met het doorgeven van deze fakkel wordt de saamhorigheid binnen Maasgouw 

rondom het organiseren van al deze activiteiten benadrukt. Net zoals het belang van het delen 

van de verantwoordelijkheid om onze verworven vrijheid te behouden”. Vervolgens ontstaken 

Burgemeester Strous, Wethouder Snijckers, raadslid Thijsen en Gérard Rutten de fakkels.  

Aansluitend gaf de voorzitter van Amici Insulae H. Richter toelichting op het tot 

standkomen van het boek “75 jaar bevrijding – verhalen rond de oorlog op het Eiland in de 

Maas”. Hij bedankte alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het boek en de 

redactiecommissie. Vervolgens reikte hij de eerste exemplaren uit aan burgemeester Strous 

en aan pastoor Creemers. 

 

Voor het muzikaal intermezzo 

zorgde het klarinetkwintet van de 

harmonieën Ohé en Laak / 

Stevensweert o.l.v. B.Daniëls.  

 

Pastoor L.Creemers nam het 

onderwerp “75 jaar Herdenken” voor 

zijn rekening, waaruit het volgende 

is geciteerd: 

“Vandaag de dag kunnen de 

naoorlogse mensen zich wat meer voorstellen bij het woordje "oorlog". We kennen immers de 

beelden uit Syrië, uit Afghanistan, uit Soedan, de Oekraïne en zoveel andere landen. We zien 

kapotgeschoten huizen, huilende mensen, leed en de ellende van kinderen. En dan kun je je 

voorstellen hoe daar mensen verlangen naar vrede, naar veiligheid, naar vrijheid.  

Zo was het wellicht ook hier 75 jaar geleden. De mensen verlangden naar vrede en vrijheid. 

En die kwamen er ook. Ook het Eiland in de Maas werd eindelijk bevrijd! Na jaren in angst 

en onvrijheid te hebben geleefd, waren 75 jaar geleden eindelijk de bevrijders daar. Dankbaar 

gedenken wij hen. Dat doen we elk jaar, maar de 75e verjaardag van die bevrijding is 

natuurlijk een bijzonder gebeuren. Dankbaarheid gaat uit naar alle soldaten van de geallieerde 

mogendheden en ook naar alle mensen die in het verzet zaten. Maar we gedenken ook de 

slachtoffers van die waanzinnige oorlog: soldaten, verzetslieden, joden, maar ook gewone, 

onschuldige burgers, ook hier uit onze eigen gemeenschap. 

Mensen pakten zich samen om de ellende even te vergeten. Ze hielpen elkaar en waren op 

elkaar aangewezen. In de nood leer je je vrienden kennen. Ik moet daarbij altijd denken aan 

de 1.200 schippers en schipperskinderen die 75 jaar geleden op 21 september 1944 plots 

dakloos en werkeloos werden, omdat hun 240 schepen tot zinken werden gebracht in de haven  



van Maasbracht. Ze vonden allemaal dezelfde dag nog onderdak bij de Maasbrachter 

bevolking. Wat een solidariteit. Ook hier in onze dorpen hebben de mensen elkaar geholpen 

in de oorlogsjaren. Ze vonden ook troost en steun in hun geloof. Nood leert bidden, zegt een 

oud spreekwoord.  

Hier in Midden-Limburg was de oorlog een stellingenoorlog geworden. Waren er al steden en 

dorpen in het zuiden en in het westen van de provincie bevrijd, juist hier bleef de bezetter 

standhouden. Toen de Maas in september 1944 frontlinie werd zat de bevolking letterlijk 

tussen twee vuren. De meeste mensen werden gedwongen geëvacueerd, naar 't Reutje, naar 

Montfort, of via Roermond naar Friesland. Op 24 januari 1945 vielen de meeste 

burgerslachtoffers uit onze gemeenschap bij het bombardement op Montfort. Onder hen drie 

kinderen uit één gezin!    

En dan eindelijk de bevrijding! Feest! Ja, feest, maar met een zwart rouwrandje. Opluchting 

dat het eindelijk voorbij was. Verslagenheid om de slachtoffers. Verdriet in zoveel families. 

En daar kwam nog bij dat veel mensen uit onze gemeenschap nog niet thuis waren. Veel van 

de evacuees konden eerst in mei terugkomen. 

Wat leert ons dat alles. Dat vrijheid een prijs heeft. Een hoge prijs. Het leert ons ook dat er 

momenten zijn waarop men "neen" moet kunnen zeggen. Neen zeggen tegen het extreme 

kwaad dat wordt uitgedragen door ideologieën die berusten op haat. Dat is wat we 

vijfenzeventig jaar geleden allemaal samen hebben gedaan. We hebben "neen" gezegd tegen 

een ideologie die de superioriteit van één ras boven de andere aanprees. Een ideologie die het 

eigen volk en ook anderen meesleurde in haar duister plan. Hoeveel levens hadden kunnen 

worden gered als mannen en vrouwen de ogen niet hadden gesloten voor zoveel discriminatie 

en onrecht, of als ze zich eerder hadden verontwaardigd over de opeenstapeling van 

bedrieglijke of racistische uitlatingen? 

Vandaag is de strijd nog niet gestreden. Democratieën zijn per definitie brozer en 

kwetsbaarder dan regimes die vrijheden inperken. We moeten daarom waakzaam zijn omdat 

misleidende verhalen en haatdragende taal ook vandaag nog worden verspreid. Sociale 

ongelijkheid en economische moeilijkheden vormen een vruchtbare voedingsbodem voor 

nieuwe ontsporingen. Tenzij wij, net als in 1944, in het hartje van de winter en tegenover een 

agressieve vijand, opstaan om deze uitwassen de weg te versperren.” 

 

Daarna was het de beurt aan H. 

Meuwissen, bestuurslid van het 

museum die inging op het tot 

stand komen van de tijdelijke 

tentoonstelling in het museum, 

van de wandelroute in 

Stevensweert en van de fietsroute 

in Ohé en Laak.  

“Vandaag mag ik u namens de 

werkgroep “75 Jaar Herdenken en 

Bevrijding Eiland in de Maas” 

vertellen over de nieuwe 

thematentoonstelling van het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak, die ik postuum wil 

opdragen aan de specialist op het gebied van de Tweede Wereldoorlog in Ohé en Laak: 

Gerard Laugs. 



Hoewel de ontdekte foto’s van de bevrijdingsoptocht perfect passen binnen het thema van de 

tentoonstelling, vullen deze acht foto’s geen tentoonstelling.  Onze werkgroep startte in het 

najaar van 2018 met oriënterende werkzaamheden. Na het onverwachte overlijden van ons 

medebestuurslid Gerard nam zijn zoon Robin de zware taak op zich om op basis van de 

aantekeningen van Gerard zijn eigen weg te vinden in deze WO II collectie. Daarnaast hebben 

we gebruik kunnen maken van de archieven van de families Rutten en Mueters. Naast de 

fysieke inventarisatie van de collecties was er de veel moeilijkere digitale inventarisatie. 

Kortom voor beide collecties is dit een lopend proces waar we beetje bij beetje steeds meer 

inzicht zouden krijgen. Omdat we in het Streekmuseum geen vaste WO II collectie hadden, 

leek het ons raadzaam om een oproep te doen aan de inwoners van het Eiland in de Maas en 

aan de leden van Amici Insulae. Daarnaast benaderden we diverse musea. Er kwam een 

effectieve bruikleen tot stand na een bezoek aan het Roerdriehoekmuseum te Montfort, met 

als resultaten o.a.: Amerikaans legervoertuig, de uitrusting van een Britse parachutist en 

diverse militaire uniformen. Zo zijn als resulaten van dat voorwerk de thema’s: Nederlandse 

Mobilisatie, Duitse Bezetting, Luchtoorlog, Verzet, Evacuatie,  Oorlogsslachtoffers en 

Oorlogsschade en Herdenken door de jaren heen, terug te zien in de tentoonstelling. 

 

Hoewel onze eerste opzet het samenstellen van een tentoonstelling was ontstond er ook het 

idee van een mogelijke themawandeling en fietstocht.  

Voor Stevensweert was de infrastructuur hiervoor relatief makkelijk te realiseren, omdat we al 

diverse jaren gebruik maken van de historische wandelroute met informatiepanelen. 

Voor Ohé en Laak lag dit iets gecompliceerder omdat er geen vaste historische wandeling- en 

of fietsroute beschikbaar was. In overleg met diverse instanties hebben we op basis van de 

collectie Laugs een mooie fietsroute gerealiseerd met informatiepanelen over de 

desbetreffende locaties tijdens WO II.  

Beide routes werden opgenomen in het nieuwe Routeboekje met extra foto’s en 

achtergronden. Met deze wandel- en fietsroute trad het museum ook buiten zijn deuren om het 

historisch erfgoed op locatie te presenteren.” 

 

De symbolische opening van de activiteiten van het museum vond plaats via het overhandigen 

van het eerste boekje van de wandel- en fietsroute, beiden voorzien van een tiental panelen 

met foto’s en  toelichting hierop over onderwerpen van de WO II, aan wethouder T. Snijckers.  

 

Met het tweede muzikale intermezzo van het klarinetkwintet werd het officiële programma 

afgesloten. 

Vervolgens werden door velen de tijdelijke tentoonstelling in het museum / trefcentrum 

bezocht. Tot en met 1 januari 2020 was het bezoekersaantal reeds bijna 500. 

                   

Helaas werd de tentoonstelling noodgedwongen voortijdig beëindigd vanwege de 

museumsluiting in verband met de maatregelen rond het coronavirus. We hadden de 

herdenking en bevrijding van het Eiland in de Maas een ander einde gegund. 

 

foto’s: Piet Vinken                                                        

 


