
De oorlog van ’40 tot ‘44 

Van Duitsland kwam bericht wij zullen Nederlandse –nationaliteit niet schenden, maar 2 dagen later 

vielen ze s’morgens ons land binnen 

Ze werden met vliegtuigen gedumt, en met zware tanks vielen ze binnen in het Zuiden van Limburg 

waar de grens is, hier vielen al vele doden en werden krijgsgevangenen gemaakt door veraad en 

volgde vele jaren van tereur en verzet, waar velen slachtoffer vielen 

In Itteren een dorp bij Maastricht waren 2 jongens 19 en 20 jaar oud Henrikus, genoemd Harrie 

Bartholomeus en Jho Schoonbrood, buurjongens hadden samen een geheime plaats gemaakt, 

ondergrons, waar s’morgens en s’avonds, de radio de berichten doorgaf, waar de gevechten plaats 

vonden en waar het Duitse leger optrok waar velen krijgsgevangenen en doden vielen 

Harrie die in Maastricht werkte, op Advokaten kantoor van Advokaat Spouwen in de Wilhelmina 

singel in Maastricht ging dagelijks met de fiets naar zijn werk, in de fietslamp die aan het stuur vast 

zat werden de berichten verstop waar ze in Maastricht hun weg naar het geheime verzet werden 

doorgegeven toen het einde naderde werd het pand naast zijn werkplek door de duitsers in beslag 

genomen, nu was het op passen, met het leger ernaast 

Hier werd Harrie op zekere dag op gepakt en vast gezet met vele krijgsgevangenen in de 

Wilhelminasingel de tijd wordt spannend. de Amerikanen komen en naderen. nu wordt de brug in 

Maastricht gebombardeerd op 18 Aug. ’44 waar door weer doden te betreuren vallen een jong gezin 

met baby van 3 maanden fam. Cramer, Hary zijn moeder Lowiesa Bartholomeus, zijn vriendin Maria 

Claesens en zijn beste vriend John Dolmans, die wilde proberen of ze kontact konden krijgen met 

Harry maar vonden allen de dood. 

Groote verslagenheid in het dorp Itteren, een harde en verdrietige slag voor Harry, die allen die hij 

lief hadt in een dag verloor  

hij kreeg toestemming om de begravenis te gaan maar moest zich direct erna weer aan melden 

Maar de spanning steeg en de duitsers trokken verder op en namen de gevangenen mee, ook die in 

de Wilhelmina singel gehuis vest waren Zo heeft Harry, het geluk gehad toen hij zich moest melden 

dat ze vertrokken waren 

Maar zijn leven was leeg na zo een harde slag, met veel verdriet vond hij nog veel steun vooral bij de 

fam Slangen. waar hij altijd welcom was, maar het leven moest verder. ook voor Harry 

Na de oorlog ging hij werken bij Rijks water staat en in 1946 vond hij nieuw geluk. daar leerde hij 

Maria Schoenmakers uit Rothem kennen waar hij in Nov. 48 trouwden en een gelukkig huwelijk 

hadden, hier werden 4 kinderen geboren 

Henny Bartholomeus in ‘49 

Jean             “               ‘50 

Jo              “   ‘52 

en Lily               “                ‘55 

In 1975 overleed hij aan een Nierziekte in Z.H. Annadal te Maastricht op 51 jarige leeftijd 

Pierre, ik heb geprobeerd wat inlicht te verzamelen waar je om vroeg  

hoop dat je er uit wijs komt. 

Groetjes Maria Bartholomeus 

 


