Dagrapport 27 november 1941
20.20 Is luchtalarm geëindigd.
20.53 Is voor de tweede maal luchtalarm gegeven.
20.54 Wordt ten burele waargenomen, dat een bomontploffing plaats vindt binnen de
gemeente Maastricht in de richting van de Tongerseweg.
20.59 Wordt telefonisch ten burele kennis gegeven, dat in perceel El. Strouvenlaan 17 een
bom is gevallen en ontploft.
20.59 Meerdere agenten en twintig hulpagenten zijn terstond onder leiding van Inspecteur
Disch ter plaatse gezonden.
21.05 Wordt telefonisch ten burele kennis gegeven, dat meerdere gewonden liggen op het
Cannerplein. Politiepersoneel is ter plaatse gezonden, terwijl de GGD terstond telefonisch is
gewaarschuwd.
21.15 Wordt telefonisch ten burele kennis gegeven, dat bij perceel Herbenusstraat 84 een
parachute is neergekomen. Brigadier Spee en de agenten Hellwig en van Hooren zijn ter
plaatse gezonden en rapporteerden bij terugkomst, dat de bewoner van voormeld perceel,
Habets, in de achtertuin een uitgebrande lichtkogel met parachute had gevonden. Deze is
inbeslaggenomen en gedeponeerd bij de Ortskommandantur.
21.16 Wordt telefonisch ten burele kennis gegeven, dat brand zou zijn ontstaan op de St.
Pietersberg, achter het Fort St. Pieter. De agent Winkelmolen met enkele marechaussees is ter
plekke gezonden. Brandweer is gewaarschuwd.
21.40 Meldt de agent Winkelmolen telefonisch, dat achter de woningen aan de Mergelweg
brandbommen zijn gevallen, welke inmiddels zijn geblust.
21.45 Rapporteert de agent Vroemen dat heden omstreeks 21 uur ten burele kwam Maria
Jorissen, geboren te Veldwezelt (B), 8 december 1921, dienstbode, wonende te Veldwezelt
(B), Kerkveldje 153, in betrekking Brusselsestraat 53, die op de Brusselsestraat alhier bij het
naar huis gaan tijdens voormelde ontploffing een glassplinter ter grootte van 8x4 cm in haar
rechterbovenarm kreeg, waardoor zij bloedend werd verwond. De GGD legde een
noodverband. Na einde luchtalarm is zij huiswaarts gezonden.
21.59 Meldt de rechercheur Willems telefonisch dat in opdracht van de burgemeester een
gasfitter moet worden gezonden naar de Gildenweg alhier, in verband met het springen van
een gasbuis. Gemeentelijke Gas- en Waterbedrijf is hiermede in kennis gesteld.
22.00 Meldt de hulpagent Stassen telefonisch dat in het Minister Goemans Borgesius
Plantsoen nog personen onder het puin liggen en ter plaatse geen hulp aanwezig is. Deze
melding is doorgegeven aan de Luchtbeschermingsdienst.
De brigadier Spee is met twee agenten naar het Minister Goemans Borgesius Plantsoen
gezonden. Bij terugkomst ten burele rapporteert voormelde brigadier dat hij een in voormeld
plantsoen ingesteld onderzoek niet is gebleken dat nog gewonden of doden ter plaatse lagen.

22.20 Signaal ‘luchtalarm geweken’
21.50 Vraagt de Oberleutnant Schubert der Ortskommandantur of de brandweer assistentie
nodig heeft. Waar de politie niet over de nodige gegevens beschikt wordt verwezen naar het
telefoonnummer van de brandweer.
22.35 Rapporteert de agent Roselle dat hij tijdens de opruimingswerkzaamheden aan de El.
Strouvenlaan zijn klewang heeft verloren en zijn rechtervoet heeft verzwikt. Hij is naar huis
gezonden.
22.50 Rapporteert de rechercheur Janussen vanuit het ziekenhuis Calvarienberg, dat aldaar 4
personen waren binnengebracht vanaf de omgeving El. Strouvenlaan, welke bleken te zijn
overleden, en 50 à 60 personen welke gewond zijn.

Nachtrapport van 27 op 28 november 1941
0.30 Werd te ±24.00 telefonisch kennis gegeven dat bij Villa, bewoond door Stols,
Mergelweg, nummer onbekend enige brandbommen of tijdbommen waren gevallen. De
bewoners bevinden zich op Mergelweg 77. Een nader onderzoek zal wegens gebrek aan
personeel morgen 28-11-1941 worden ingesteld. Staat vermoedelijk in verband met mutatie
21.40 uur.
7.00 Rapporteert de agent Theunissen dat 1 brandbom is terechtgekomen in de kwekerij van
Batta, Dolfsvoetpad bij Cannerweg, terwijl er zich eveneens een grote bomtrechter bevindt.
Achter de woning van de agent Theunissen, Cannerweg 193, tussen perceel Cannerweg 193
en 189 bevinden zich eveneens twee grote bromtrechters.
Bij Theunissen Susserweg 1 bevindt zich een grote bres ter hoogte van ±80 cm.
7.00 Wordt door agent Winkelmolen een onontplofte brandbom ten burele gedeponeerd,
afkomstig uit de Villa van Stols. Zie mutaties 21.40 uur van dagrapport van 27-11-41 en 0.30
van nachtrapport van 27 op 28 november 1941.
Er bevinden zich aldaar nog meerdere brandbommen achter in de tuin. De brandbom is door
brigadier v.d. Broek gedeponeerd bij de Ortskommandantur.
07.00 Komt ten burele Johannes Hubert Lambrix, oud 25 jaar, wonende Herbenusstraat 71,
die inlichtingen verzocht omtrent de verblijfplaats van zijn moeder en broer, resp. 40 en 20
jaar, gewoond hebbende Gildenweg 6.

Dagrapport 28 november 1941
8.00 Is de Sicherheitspolizei, de heer Schönhals, telefonisch in kennis gesteld met de nadere
bekende bijzonderheden t.w. het aantal doden, gewonden, verwoeste huizen en dergelijke
door Inspecteur Thijs.
9.00 Rapporteert de burgemeester van Maastricht dat tot nu toe onder de tengevolge van de
ramp getroffen personen 13 doden en een 120-tal gewonden bevinden.
10.30 Rapporteert de Commissaris van Politie dat op last van de heer burgemeester de
bewoners tot hun percelen kunnen worden toegelaten om aldaar waardevolle voorwerpen en
de noodzakelijkste behoeften weg te halen, echter geen meubelen of huisraad, waartoe men
zich kan melden tot Ir. Noral van Bouw- en Woningtoezicht. Kinderen mogen in geen geval
worden toegelaten. Hoofdinspecteur Muijtjens is door brigadier v.d. Broek hiermede in kennis
gesteld.
10.40 Rapporteert brigadier v.d. Broek en agent Vroemen dat:
1. bij Nicolaes (nadere gegevens onbekend) hier wonende Tongerse Voetpad no. 9, ongeveer
20 meter vanaf het huis een blindganger ligt in een granaattrechter van ±10 meter doorsnede,
verder liggen in de buurt van dat huis meerdere ontplofte en niet-ontplofte brandbommen.
Door rapporteurs is voorlopig een bord aangebracht met ‘verboden toegang’
2. bij Schiepers (nadere gegevens onbekend) hier wonende Vroenhovenweg no. 2
waarschijnlijk een blindganger ligt, aangezien zich daar een granaattrechter van ±5 meter
bevindt. Verder zijn ook hier sporen van brandbommen (ontplofte en niet-ontplofte)
aanwezig.
3. op het terrein gelegen tussen Tongerse Voetpad en Cannerweg zich eveneens 2
blindgangers bevinden in granaattrechters van ongeveer 10 meter middenlijn.
4. het terrein gelegen tussen Oude Wolderweg-Cannerweg en Tongerse Voetpad bezaaid ligt
met niet-ontplofte en ontplofte brandbommen. Luchtbeschermingsdienst met de 4 voorstaande
gevallen in kennis gesteld.
5. in de moestuin van Theunissen (nadere namen onbekend) hier wonende hoek SusserwegCannerweg de schroef van de luchttorpedo, gevallen op de Elisabeth Strouvenlaan, gevonden
is. Hij is door de agent Pustjens bij de Ortskommandantur gedeponeerd.
11.00 Ortskommandantur op telefonisch verzoek in kennis gesteld met het aantal doden,
gewonden, vernielde en beschadigde huizen voor zover tot nog toe bekend.
11.10 De voorlopige namen der gewonden die opgenomen zijn in het ziekenhuis
Calvarienberg alhier of aldaar verbonden zijn:
Paris, heer en mevrouw Veltman, mej. Vliegen, mej. Michon, moeder en dochter Genotte,
heer Boesen, heer en mevrouw Beckers, mijnheer J.H. Coenen, mej. Duchateau, mevrouw
Philipine Genotte, mijnheer H. Coenen en de heer H. Bos. Andere namen zijn nog niet
bekend.
11.30 Rapporteren de agenten v.d. Boorn I en v.d. Bercken dat brandbommen gevallen zijn in
de buurt van perceel 91 aan de Mergelweg alhier, terwijl in het voetpad van Mergelweg naar
Kalfstraat ongeveer 1 meter diep een brandbom is gevonden.
12.25 In verband met de mutatie 21.40 en 7 uur van het dagrapport van 27 november en het
nachtrapport van 27 op 28 november j.l. rapporteert de agent Kieboom dat brandbommen

waren gevallen en brand was ontstaan in de woning van Josephus Matheus Hubertus Stols,
geb. te Maastricht, 30 maart 1896, zonder beroep, hier wonende Mergelweg 105.
13.20 Wordt telefonisch door de Ordnungspolizei alhier medegedeeld dat hedenmiddag
omstreeks 3 of 4 uur Generaal Schumann een bezoek zal brengen op de plaats des onheils.
Commissaris van Politie, Hoofdinspecteurs Jansen en Muijtjens, Inspecteur Disch en de
Luchtbeschermingsdienst (Dhr. Dolmans) in kennis gesteld.
14.30 Rapporteert juffrouw Nicolaes dat de blindganger bedoeld in mutatie 10.40 uur van dit
rapport is ontploft, waarbij geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd.
15.30 Wehrmachtskommandantur (overdag tel 5193, ’s nachts niet te bereiken, dus
Ortskommandantur) in kennis gesteld met mutatie 10.40 uur 2e, 3e, 4e van dit dagrapport.
18.15 Rapporteert hoofdinspecteur Muijtjens dat bij de onontplofte bommen gelegen in z.g.
Biesland ( zie mutatie 10.40 uur) borden zijn geplaatst en marechaussee voor afzetting zorgt.
De marechaussees (3) zijn door hem geïnstrueerd.
20.35 Geeft dhr. Schwarzenbacher der Sicherheitspolizei telefonisch ten burele kennis dat in
het getroffen gebied van de Gildenweg en omstreken door opgeschoten jongens het
communistisch tijdschrift ‘De Vonk’ wordt verspreid. Inspecteur Kraay is onmiddellijk in
kennis gesteld. Rechercheur Janussen is derwaarts gezonden. De aldaar zijnde posten is
bovenstaande aangezegd en instructies gegeven.
22.20 Wordt vanwege de Ortskommandantur verzocht morgenvroeg te willen opgeven welke
marechaussees dienst gedaan hebben op het tijdstip der aanvrage bij de afzetting aan complex
Gildenweg en omgeving, zulks in verband met een uitlating van een dezer marechaussees ten
opzichte van de Duitse Wehrmacht. Bij onderzoek door brigadier Klijn bleken aldaar onder
commando van wachtmeester Bleileven van het escadron Maastricht aanwezig te zijn de
marechaussees Koks, Schonerviele, van den Oever, Buck, Proost, Zandvliet, Schoof,
Westhof, Ramakers en Beuger.
22.30 Rapporteert rechercheur Janussen dat hem niet van het verspreiden van de “Vonk’ of
enig ander communistisch tijdschrift is kunnen blijken.

Dagrapport van 29 november 1941
9.30 Bij informatie aan het ziekenhuis Calvariënberg of aldaar nog gewonden waren
overleden tengevolge van de luchtaanval op de Gildenweg alhier, bleek te zijn overleden:
Francois Marie Joseph de la Haye, overleden om 18 uur, en Annette Habets, overleden om
21 uur.
10.00 Ziekenhuis Calvarienberg verzocht opgave te verstrekken ingeval nog personen die
gewond zijn bij de luchtaanval komen te overlijden, waarvoor men zorg zou dragen.
12.00 Rapporteert Inspecteur Kraay dat het aantal doden tengevolge van de luchtaanval op de
Gildenweg alhier op het moment gestegen is tot 19, terwijl het aantal zwaar of licht
beschadigde huizen 287 bedraagt.
14.20 rapporteert brigadier v.d. Broek dat bij de identificatie van het laatste lijk, dat afkomstig
bleek te zijn en ook als zodanig herkend is als de broer van Lambrix (nadere namen
onbekend). Genoemde rapporteur stelt een onderzoek in naar de juiste namen. De persoon
bleek genaamd te zijn Adolf Lambrix, geb. te Maastricht, 26 maart 1919 hier wonende
Gildenweg no. 6.
16.00 Rapporteert hoofdinspecteur Muijtjens dat alsnog onder het puin van de ingestorte
huizen op de plaats des onheils gevonden is het lijk van het meisje (…)
Bij onderzoek bleek het meisje genaamd te zijn:
Hubertine Gertrude Nijst, geboren te Maastricht, 15 februari 1925, hier wonende Gerard van
Wermweg no. 9.

Nachtrapport 29 op 30 november 1941
24.00 Rapporteren de rechercheurs Kox en Willems, dat bij het door hen ingestelde onderzoek
naar de gevolgen van de bominslag, welke heeft plaats gehad op donderdag 27 november
1941 in de Gildenweg en omgeving gebleken is, dat 20 personen werden gedood, o.a.
8 mannen, 9 vrouwen en 3 kinderen. De namen der overleden personen, wier identiteit
vastgesteld is kunnen worden zijn:
1.
Arnoldus Franssen, geb. te Maastricht, 1-9-1918, wonende Gildenweg 11, alhier
2.
Johannes Fredericus Luikx, geb. te Tilburg, 17-9-1897, Gerard van Wermweg 9, alhier
3.
Lambertus Dassen, geb. te Maastricht, 16-8-1921, Gerard van Wermweg 47 alhier
4.
Wilhelmus Hubertus Keulen, geb. te Maastricht, 5-9-1911, Gildenweg 2 alhier
5.
Herman Hubertus Stevens, geb. te Maastricht, 31-8-1884, Gildenweg 9 alhier
6.
Gerardus Johannes Winthagen, geb. te Maastricht, 17-10-1890, Gildenweg 16 alhier
7.
Franciscus Marie Joseph de la Haye, geb. te Maastricht, 3-3-1907, wonende Kon.
Emmaplein 12 alhier (is in ziekenhuis aan bekomen verwondingen overleden)
8.
Adolf Lambrix, geb. te Maastricht, 26-3-1919, Gildenweg 6 alhier
9.
Johanna Wilhelmina Schmidt, geb. te Culemborg, 13-2-1889, echtgenote van
Wilhelmus habets, Gildenweg 4 alhier
10. Sibilla Hubertina Jongen, geb. te Maastricht, 11-6-1894, echtgenote van H.L.M.
Lambrix, Gildenweg 6 alhier
11. Elisabeth Josephina Willemsen, geb. te Maastricht, 2-9-1910, echtgenote van Th.H.M.
paris, Gildenweg 12 alhier
12. Maria Carolina Christina L’Espoir, geb. te Maastricht, 24-12-1879, echtgenote van
Franssen, Gildenweg 11 alhier
13. Maria Hubertina Hendriks, geb. te Maastricht, 29-4-1892, wone. Gerard van
Wermweg 9
14. Maria van Drongelen, geb. te Maastricht, 1-7-1917, Gildenweg 7 alhier
15. Maria Antonia Hofman, geb. te Maastricht, 26-7-1924, Gerard van Wermweg 19
16. Maria Johanna Beckers, geb. te Maastricht, 12-12-1935, Gildenweg 14 alhier
17. Maria Catharina Paris, geb. te Maastricht, 6-7-1933, Gildenweg 12 alhier
18. Maria Margaretha Zagt, geb. te Maastricht, 28-7-1925, Gildenweg 5 alhier
19. Antoinetta Johanna Habets, geb. te Maastricht, 15-10-1929, Gildenweg 4 alhier (is in het
ziekenhuis overleden)
20. Hubertina Gertruda Nijst, geb. te Maastricht, 15-2-1925, Gerard van Wermweg 9
Wegens bij de ramp opgelopen verwondingen moesten een 47 tal personen in het ziekenhuis
Calvariënberg worden opgenomen te weten:
1.
Maria Hubertina Courtens, Maastricht, 11-1-1925, Gildenweg 19 alhier
2.
Anna Regina Veltman, Maastricht, 10-2-1902, Gerard van Wermweg 25 alhier
3.
Adèle Elisabeth God, Maastricht, 10-11-1871, Gerard van Wermweg 21 alhier
4.
Wilhelmina Hubertina Coenen, Maastricht, 31-3-1894, Gerard van Wermweg 12 alhier
5.
Hubertus Caris, Maastricht, 25-6-1870, Gerard van Wermweg 5 alhier
6.
Theodorus Pluymaekers, Maastricht, 10-7-1910, Gerard van Wermweg 7 alhier
7.
Petrus Marinus Vliegen, ‘s Gravenhage, 29-6-1925, Ambachtsweg 29 alhier
8.
Jacobus Hubertus Lambrix, 66 jaar, Gildenweg 6
9.
Klaas Veltman, Maastricht, 17-3-1865, Gerard van Wermweg 25
10. Martinus Bonfrère, Maastricht, 2-7-1885, Gildenweg 1 alhier
11. Maria Willems, Maastricht, 6-12-1929, Gildenweg 3 alhier
12. Barbara Fransina Pluymaekers, 3½ jaar, Gerard van Wermweg 7 alhier
13. Gerard Courtens, Maastricht, 8-5-1923, Gildenweg 19 alhier
14. Hubertus Mathias Paris, Maastricht, 14-9-1909, Gildenweg 12
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Hubertus Willems, Maastricht, 2-1-1891, Gildenweg 3
Nicolaas Theodor Zwarts, Maastricht, 27-3-1908, Gerard van Wermweg 17
Maria Martens, Maastricht, 27-8-1900, Lage Barakken 17 (overleden, zie mutatie 2.15
uur nachtrapport)
Maria Josephina Hofman, Maastricht, 17-8-1891, Gildenweg 16
Martha Dassen, Maastricht, 8-11-1911, Gildenweg 18
Theresia Merkelbach, Maastricht, 10-10-1920, Aert van Trichtweg 42
Maria van Drongelen, Maastricht, 2-1-1910, Gildenweg 7
Bastina Catharina Pluymaekers, Maastricht, 30-5-1906, Gerard van Wermweg 7
Johannes Jacobus Ramaekers, Maastricht, 10-10-1897, Gerard van Wermweg 23
Elisabeth van der meulen, Maastricht, 8-8-1891, Gildenweg 26
Anna Barbara Mayer, Maastricht 27-7-1886, Gildenweg 1
Josephus Heltzels, Maastricht, 18-12-1921, Gerard van Wermweg 13
Margaretha Anna Rutgers, Maastricht, 24-1-1916, Proosdijweg 58a
Petrus Wilhelmus, Maastricht, 27-2-1923, Gerard van Wermweg 22
Maria Zagt, Maastricht, 25-9-1920, Gildenweg 5
Dina Narings, Maastricht, 28-9-1882, Gildenweg 9
Antoinetta Johanna Habets, Maastricht, 15-10-1929, Gildenweg 4 (zie no. 19 overleden
personen).
Maria Mathilda Hupkens, Maastricht, 30-3-1921, Proosdijweg 84
Josephina Maria Miesen, Maastricht, 20-12-1922, Ambachtsweg 31
Wilhelmina Hubertina Bailet, Maastricht, 22-5-1895, Gildenweg 21
Willy Hageman, Maastricht, 24-2-1927, Gerard van Wermweg 7
Maria Weyenberg, Maastricht, 26-3-1897, Gildenweg 3
Joseph Willems, Maastricht, 23-6-1921, Gildenweg 3
Maria Genoveva Crapts, Maastricht, 4-5-1888, Gildenweg 18
Maria Hubertina Dassen, Maastricht, 31-3-1923, Gildenweg 18
Johannes Ludovicus Dassen, Maastricht, 27-9-1887, Gildenweg 18
Johannes Hubertus Coenen, Maastricht, 2-11-1862, Gerard van Wermweg 11
Anna Elisabeth Pleumeekers, Gronsveld, 19-10-1906, Gerard van Wermweg 7
Egidius Hubertus Rodolf, Maastricht, 25-12-1926, Gerard van Wermweg 20
Maria Cobben, Maastricht, 31-12-1885, Gildenweg 5
Virgenie Maria Rijsvelt, Maastricht, 20-4-1911, Lambert van Middelhovenweg 13
Servaas Gilissen, Maastricht, 8-11-1931, Rozenstraat 10
Johannes van Hoorn, Maastricht, 26-7-1923, Brouwersweg 59.

Rapporteurs meldden nog dat in de achtertuin van perceel Herbenusstraat 84, bewoond door
Habets, een lichtkogel met parachute werd gevonden, welke lichtkogel bij de
Ortskommandantur werd gedeponeerd. In de moestuin van Theunissen hier wonende
Susserweg 1 is de schroef van een luchttorpedo gevonden welke eveneens bij de
Ortskommandantur werd gedeponeerd.
2.15 Wordt door de portier van het ziekenhuis Calvarienberg bij informatie medegedeeld dat
wederom een der gewonden van de luchtaanval was overleden. De overledenen is genaamd:
Maria Martens, Maastricht, 27-8-1900, Lage Barakken 17 (zie no. 17 van mutatie 24.00 uur)

Dagrapport 30 november 1941
10.00 Geeft ten burele kennis de heer Rutten, exploitant van het ontspanningsoord Fort SintPieter, dat aldaar verschillende brandbommen liggen (ontploft en niet ontploft). Bij een door
ondergetekende en de agenten Bollen en Schils gehouden onderzoek, bleken aldaar ongeveer
een 25-tal brandbommen te liggen, waarvan een 7-tal niet ontplofte, terwijl de overigen
uitgebrand waren. Er was enige materiële schade ontstaan. Luchtbeschermingsdienst kennis
gegeven.
14.00 Bij het uitgraven van brandbommen genoemd in mutatie 10.00 uur van dit rapport, door
dhr. Dolmans, plv. hoofd der Luchtbeschermingsdienst alhier, ondergetekende en agent
Hendriks, bleek, dat allen waren uitgebrand.

Dagrapport van maandag 1 december 1941
12.30 is door rapporteur aan Oberleutnant Schubert der Ortskommandantur mondeling
mededeling gedaan, dat tengevolge van het op de 27e november 1941 plaats gehad hebbend
bombardement 21 personen zijn overleden; 41 zwaargewond en 180 à 200 lichtgewond.
42 huizen werden zodanig vernield, dat zij geheel gesloopt moeten worden; 131 huizen
werden zwaarder beschadigd en 137 licht beschadigd.

Dagrapport van donderdag 4 december 1941
14.50 Wordt van het ziekenhuis Calvarienberg alhier telefonisch ten burele kennis gegeven,
dat aldaar hedenmorgen omstreeks 1 uur is overleden: Josephina Heltzel, geboren
18 december 1922, gewoond hebbend aan de Gerard van Wermweg no. 13 (slachtoffer
bomaanval).

Dagrapport van 8 december 1941
8.45 Wordt door de portier van het ziekenhuis Calvarienberg telefonisch kennis gegeven dat
een der slachtoffers van de bominslag op 27 november jl. genaamd: Jacobus Hubertus
Lambrix, geb. te Maastricht, 18 augustus 1875, zonder beroep, gewoond hebbende, alhier aan
de Gildenweg no. 6, hedennacht omstreeks 3 uur is overleden.

Dagrapport van 28 december 1941
18.00 Wordt door de portier van het ziekenhuis Calvarienberg tel. kennis gegeven, dat Anna
Barbara Maijer, geb. 27 juli 1886, echtgenote van (….) Bonfrère, gewoond hebbende
Gildenweg no. 1, die bij de bominslag op 27 november jl. werd gewond, hedenmiddag ten
gevolge daarvan is overleden.
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