
De bevrijding van Houthem 

Zondag 17 september 1944 

Samengesteld door Fons Heijnens 



Duitsers in Houthem 

Vanuit Geulhem komend, trekken de 
Duitsers Houthem binnen 



Foto uit archief van Jacquo Silvertant 



Tekening: Rob Ubachs, 1944 



Oorlogsslachtoffers  
 

In het begin van de oorlog en vlak vóór 
de bevrijding zijn in ons dorp enkele 

oorlogsslachtoffers te betreuren 
geweest 



 
 

Walter Martens  
19 september 1931 – 27 juni 

1940 
 

Frans Pluijmen  
1 december 1928 – 28 juni 

1940 
 

Toen zij uit nieuwsgierigheid een 
vliegtuigbom in hun handen 
hielden, ontplofte deze.  
Walter was op slag dood, Frans 
werd zwaar gewond naar het 
ziekenhuis vervoerd, maar 
overleed de dag erna. 
 
Beiden werden op zaterdag 1 
juli 1940 op het kerkhof in 
Houthem begraven. 
 

V.l.n.r.: Laura Mulleneers, Annie Pluijmen, 
Nick Spruijt en Jef Knips 

 

Duits  antitank kanon op de hoek van de 
Onderstestraat en de St. Gerlachstraat. Op de 
achtergrond het huis van de familie Pluijmen. 



Leonie Quaedvlieg 
5 juli 1895 – 14 september 1944 

 
Terwijl zij de koeien in de wei aan de 
Onderstestraat nog in veiligheid wilde 
brengen, werd zij getroffen door een 
Duitse granaat. Zij was zwaar gewond 

geraakt en overleed een uur daarna. 
 
 
Links Leonie met haar broer Lodewijk en 
echtgenote Maria Quaedvlieg-Thijssens in 
Geulhem. 



Vrancken werd in de tuin van zijn woning door een granaat geraakt. Zwaargewond werd hij 
naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed op 29 september 1944, 12 dagen na de 
granaatinslag. 

Jan Hubert Vrancken 
9 april 1899 –  

29 september 1944 

Plaquette PTT-oorlogsslachtoffers, Valkenburg, Lindenlaan. 



Dagboeken 

Er zijn enkele dagboeken bewaard 
gebleven van de periode rondom de 

laatste dagen van de oorlog en de 
bevrijding 



Aantekeningen uit het dagboek van Rob Ubachs 

De toen 15-jarige Rob Ubachs maakte aantekeningen  
in de periode 31 augustus tot 17 september 1944 

 



Schetsjes uit het dagboek van Rob 
Ubachs 



Uit het dagboek (vanaf 17 september) van Jef van de Weijer 



Duits antitank kanon voor de woning van de familie Mevis 

Duits 75mm Pak 40 kanon dat is achtergelaten door de Duitse troepen. 

V.l.n.r.  Sjeng Mevis, Marie Mevis-Brouns met dochter Mia en broer Jeu Brouns. 



Amerikaanse tank 
Rechts het achtergelaten Duits kanon voor het huis Mevis.  

De gedode Duitse soldaat schijnt een rozenkrans in zijn hand  te hebben gehouden. 





Oprukkende Amerikaanse tank 
 

Het huis op de achtergrond is van de 
familie Mevis, Onderstestraat 21. 



Het huis in de St. Gerlachstraat, tegenover het Gerlachuskapelletje, waarin de families Goijen, 
Stassen  en Heijnens woonden werd zwaar beschadigd en na de oorlog afgebroken. 



Deze foto is genomen in 
de St. Gerlachstraat ter 
hoogte van het v.m. 
Hotel Curfs-Coevreur.  

 

3e van links: Sjeng Curfs, 
4e van links: Sjo 
Plusquin,  

8e van links: Leo Soons, 
9e van links: Willy Curfs, 
14e van links: Adéle 
Ribbergh,  

1e van rechts: Max Curfs 

Bewoners van de St. Gerlachstraat 



Leden van o.a. de familie Curfs in de St. Gerlachstraat 
V.l.n.r.: Mia Mevis, Paula Curfs, oma Brouns-Huijnen, Pauline Curfs-Couvreur, mevr. Plusquin met dochter Tiny, Miel 

Curfs, Albert Curfs, Yvon Curfs, ??, Jef Soons, Wiel Curfs (met geweer), Plusquin, Els Curfs, ??. 

 Zittend/liggend: Sjeng Curfs, Gerlach Curfs, vader Max Curfs, liggend met geweer: Guus of Robert Curfs 



Links de veranda’s van hotel Van de Weijer en hotel gez. Sleijpen. 



Tank op de van Caldenborghsweg.  

Op de achtergrond het huis van de familie Reintjes, later pension Franssen. Daarna 
bewoond door de familie de Heus en thans in eigendom van L. Harings 



De gevangen genomen Duitsers op de hoek van de Provinciale Weg en de Stationsweg.  

Op de achtergrond de villa van de familie Coonen. 

Overgave 



Zondag 17 september: Houthem bevrijd ! 

Geheel links: Rob Ubachs 



Rechts mevr. Houben-Dolmans  (van Caldenborghsweg), echtgenote van stationschef  
Pierre Houben, links dochter Mien 





 
 

Kerstmis in Geulhem 
 
 

De soldaten van de 346 Ordnance Depot Co. kwamen 
op 3 november vanuit Normandië naar Geulhem en 

vertrokken op 13 januari 1945 naar Aken. 
De volgende foto is gemaakt van een van de drie 

groepen militairen in hotel Vue des Montagnes rond 
Kerstmis 1944. 

Alle namen van deze militairen op de 3 foto’s zijn 
bekend. 

 







Bevrijdingsoptocht 

In het voorjaar 1945 hielden de 
Houthemse inwoners een 

bevrijdingsoptocht 



Bevrijdingsoptocht trekt over de Provinciale Weg bij het voormalig hotel Gez. 
Sleijpen en voormalig hotel Van de Weijer. 

Enkele deelnemers hebben zich getooid in Duitse uniformen! 



V.l.n.r. : Frans Schrooders, Gerrit Ubachs, Ton Walschot (met motorbril), rechts bovenin: Sjeng 
Curfs (met witte hond). 

Foto genomen op de Provinciale Weg ter hoogte van de winkel van Senden. (Is nu Louise 
Mode). Op de achtergrond het woonhuis van de familie Vrancken, naast de v.m. lagere school. 



Links voorop (met hond) in legervoertuig: 
meester Sjeng Curfs 



Op de achtergrond het huis van de fam. Soons in de St. Gerlachstraat. 



Houthemse schonen 

Links naast meisje met lange haren: Emmie Sleijpen. Meisje met 
lange haren is Els Curfs 



Tribunaal 
Links: Jeu Jacobs, 3e van links: Wim Haagmans, geheel rechts: Marcel Arbeel 



Fons Heijnens, juli 2014, februari 2019 

EINDE VAN DE PRESENTATIE 


