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Valkenburg aan de Geul beleeft 75 jaar bevrijding 

 
 

In 2019 was het 75 jaar geleden dat Limburg en Nederland bevrijd werden. Dat werd in de hele 

provincie breed gevierd. Ook in onze gemeente werd samen met een groot aantal organisaties en 

personen een passend programma voorbereid.  

 

Voor de uitvoering van dit jaarprogramma werd een bedrag uit het budget “evenementen” van de 

gemeente vrij gemaakt. De totale kosten van het programma bedroegen € 89.208,--. De activiteiten 

startten met een bevrijdingsactiviteit op zaterdag 4 mei 2019 tijdens de dodenherdenking op de 

Cauberg en de première van het bevrijdingslied en onthulling van de beleefroute in de kernen op 

zondag 5 mei 2019. Het programma kende een veelzijdig aanbod van activiteiten, goed verspreid 

over de maanden mei 2019 tot en met begin mei 2020. De activiteiten waren een mix tussen de 

herinnering aan de verschrikkelijke oorlogsjaren en het vieren dat we 75 jaar in vrede met elkaar 

kunnen leven.  

 

Het programma is  tot stand gekomen dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste 

organisaties, bedrijven en personen.  

 

We mogen dan ook “gruètsj” zijn op al die initiatiefnemers, 

organisatoren en risicodragers van de diverse 

programmaonderdelen. Zonder hen was de invulling van een 

programma als dit niet mogelijk geweest. Onze dank gaat dan 

ook uit naar hen.  

 

Niet eerder is er een programma geweest dat zo’n breed 

draagvlak in alle dorpskernen en het centrum kende als dit. 

Scholen, verenigingen, bedrijven, organisaties, bewoners en 

gasten. Iedereen was en voelde zich ook daadwerkelijk 

betrokken bij de herdenking en beleving. Valkenburg aan de 

Geul beleefde 75 jaar bevrijding in alle straten en delen van 

onze gemeenschap. Daarmee is voldaan aan onze doelstelling 

om “inwoners ermee te laten bezig zijn dat vrijheid een groot 

goed maar zeker niet vanzelfsprekend is”.  

 

De foto’s in deze evaluatie zijn gratis beschikbaar gesteld door 

de fotografen die ze maakten en de organisaties die de 

activiteiten organiseerden. Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

Valkenburg aan de Geul, 1 februari 2020 

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul 

 

Claudia Bisschops 

Wethouder project 75 jaar bevrijding 
  



 Pagina 3 
 

 

1. Samenwerkende organisaties 

 

Aan het programma werkten de volgende organisaties mee: 

 

- Stichting Liberty Maastricht 

- Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul 

- Seniorenraad Valkenburg aan de Geul 

- Kunst- en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul 

- Stichting Struikelstenen Valkenburg 

- Stichting Openluchttheater Valkenburg 

- Polfermolen / Gemeentegrot BV 

- Stichting Kasteel van Valkenburg 

- Museum Romeinse Katakomben Valkenburg 

- Stichting Museum Valkenburg 

- Werkgroep “We do Remember” 

- Wij zijn Valkenburg 

- Rendez-Vous Valkenburg 

- Veteranen 30th Infantry Division Old Hickory, ondersteund door Jurgen Mingels 

- Antoine Aarts, kunstenaar bevrijdingsplaquette 

- Bob Heugen, zanger en schrijver bevrijdingslied 

- Jurgen Colaris, Pixiedust, bevrijdingsfeest 

- Kernenoverleg Berg en Terblijt 

- Kernenoverleg Sibbe – IJzeren 

- Kernenoverleg Schin op Geul 

- Team Openbare Werken gemeente Valkenburg aan de Geul 

- Team Fysieke en Economische Ondersteuning gemeente Valkenburg aan de Geul 

- Team Communicatie gemeente Valkenburg aan de Geul 

- Stella Maris College Valkenburg 

- Basisscholen Valkenburg aan de Geul 

- Visit Zuid Limburg, promotie en communicatie  

- S’UP Marketing, promotie via Social media 

- Jo van Aken, Gert Lammer, Evelien Flachs, fotografen  

- Jacquo Silvertant 

- Promoflow.nl, Leon Rijnders 
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2. Communicatie 

 

Het programma werd gratis in een oplage van 8.000 stuks huis aan huis 

verspreid. Ook bij de Valkenburgse bedrijven en organisaties lagen 

exemplaren die gratis verkrijgbaar waren. De “bevrijdingsmap” 

bevatte het globale programma en de beleefroute die in alle 

dorpskernen te aanschouwen is.  

 

De folder werd ontworpen en verzorgd door promoflow.nl, Leon 

Rijnders. 

 

Daarnaast werden regelmatig en bijna wekelijks via een speciale 

Facebookpagina berichten verzonden. 

 

Het programma werd in onderdelen en/of in geheel via bovenstaande 

organisatoren en deelnemers verspreid onder hun doelgroep. 

 

a. Speciale website  

 

Onder de algemene website van Visit Zuid Limburg is een aparte pagina met het Valkenburgse 

bevrijdingsprogramma. 

 

Website: bevrijdingvalkenburg.nl 

 
In totaal is de landingspagina “bevrijdingvalkenburg.nl” tussen 1 april 2019 en 30 januari 2020, 
9.551 keer bezocht. De piek van het bezoek was de maand september, met op 13 september 1.565 
weergaven. 
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Naast de directe bezoekers van de bevrijdingspagina, waren ook bezoekers die terecht kwamen op 
aparte activiteiten pagina’s. Hieronder een overzicht van een aantal evenementen te weten: 

         Belevingsroute (10.700) 
         Liberty tour (8.531) 
         First miles to liberty dag 2 (2.327) 
         Bevrijdingswandeling Valkenburg (1.985) 
         Valkenburg herdenkt (4.076) 

 
 

b. Facebook pagina 

 

De activiteiten zijn regelmatig en tijdens de maand september wekelijks gepromoot via een 

speciale Facebookpagina ontwikkeld en beheerd door S’UP marketing. De berichten werden door 

duizenden mensen bekeken, geliket en gedeeld.  

 

c. Via de organisatoren van de diverse activiteiten 

 

Uiteraard verspreidden de organisatoren de informatie over hun eigen activiteiten zelf onder hun 

eigen ledenbestand en doelgroep.  

 

d. TV Valkenburg  

 

Via TV Valkenburg werd informatie verstrekt. De lokale TV besteedde veel aandacht aan het 

programma. In 2019  was dat 33 keer. Daarnaast is het Oratorium “In het zicht van de Vrijheid” een 

aantal malen in zijn geheel uitgezonden. 

 

e. Overige promotie 

 
Het betreft middelen uit de regionale bevrijding campagne van Visit Zuid-Limburg waar Valkenburg 
in is meegenomen: 

         Spread over Valkenburg in aparte bevrijdingsbrochure, ‘Zuid-Limburg viert 75 jaar 
bevrijding’ (zie ook bijlage) / oplage 15.000 

         Vermelding van een aantal Valkenburgse bevrijdingsactiviteiten in de Visit Zuid-Limburg 
Wegwijzer (zie ook bijlage) / oplage 140.000 

         Meerdere facebookberichten over bevrijdingsactiviteiten in Valkenburg. In de bijlage 
details van drie verzonden berichten die samen een bereik hadden van 40.940 personen. 

         Valkenburg meegenomen in meerdere Blogs van de Visit Zuid-Limburg 
bevrijdingscampagne. Voor een overzicht van de blogs ga naar: 
https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/limburgse-
historie/bevrijding/blogs/ 

 

https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/limburgse-historie/bevrijding/blogs/
https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/limburgse-historie/bevrijding/blogs/
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3. Belevingsroute 

 
Op zondag 5 mei 2019 werd het programma 75 jaar bevrijding geopend met de onthulling van 25 
fotoborden op locaties waar zich 75 jaar geleden historische gebeurtenissen plaats vonden. Met 
foto’s en teksten die verkregen zijn uit archieven van fotografen en families hebben Jo van Aken, 
Jos Smeets en Jacquo Silvertant 25 mooie collages ontworpen. Zij staan verdeeld over alle 
dorpskernen en het centrum op plaatsen die ons vaak herinneren aan de verschrikkelijke 
gebeurtenissen die daar hebben plaats gevonden. In alle dorpskernen wordt op deze speciale manier 
stil gestaan bij de Tweede Wereldoorlog. De route kan per fiets, auto of te voet worden afgelegd.  
 
De belevingsroute werd gepromoot via de gratis huis-aan-huis informatiefolder en via de 
internationale website en app izi.travel. Ruim 2.000 mensen hebben de route via deze speciale 
website gedownload en gelopen. Daarnaast kon en kan de route of delen daarvan 24 uur per dag, op 
elk gewenst tijdstip gelopen worden.  
 
Omdat de fotocollages en teksten zoveel indruk maken bij onze bewoners en de gasten die ze zien 
en “beleven”, is besloten om de borden ook na 5 mei 2020 te laten staan. 
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4. De activiteiten 
 
 

BEVRIJDINGSLIED “VEUL DICH VRIE”  

 
Het bevrijdingslied werd voor het Museum in de Grotestraat Centrum voor het eerst gezongen op 
zondag 5 mei 2019. Met de onthulling van het eerste bord van de belevingsroute daar én dit lied 
begon het lang durende programma. Zanger Bob Heugen schreef en zingt het nummer, bijgestaan 
door het Koninklijk Mannenkoor Walram’s Genootschap. 
 
Het lied is diverse malen ten gehore gebracht. Diverse zanggezelschappen hebben tekst en partituur 
opgevraagd omdat zij het lied in hun repertoire willen opnemen.  
 

 
 
Het lied is te vinden op you tube. Ga naar www.youtube.com/watch?v=_nMCE2mpepk 

http://www.youtube.com/watch?v=_nMCE2mpepk
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EXPOSITIE ‘WE DO REMEMBER”  

 
Organisatie: Stichting Museum Valkenburg en de Werkgroep We Do Remember. 
 
Van 1 september tot en met 27 oktober 2019  
Locaties: Museum Land van Valkenburg, Grotestraat Centrum en het voormalig Postkantoor  in de 
Poststraat. 
 
Deze unieke tentoonstelling  “We do Remember “ behandelde vier thema’s: 
 

- De inval in Valkenburg en de bezetting door de Duitsers vanaf 10 mei 1940. Ook worden de 
tijdens de oorlog neergestorte vliegtuigen in- en rondom Valkenburg belicht. 

- Het verhaal van de slag om groot Valkenburg; een chronologische opsomming van de vijf 
dagen durende strijd tussen de Amerikaanse 30ste infanteriedivisie en de 2de tankdivisie 
versus de Duitse 275ste infanteriedivisie en de 116de infanteriedivisie. 

- De rol van het 91ste Evacuation Hospital in het St. Ignatiusklooster in Valkenburg en Rest 
Center Valkenburg voor het Amerikaanse leger. 

- De laatste getuigen: gefilmde interviews met inwoners uit de gemeente Valkenburg die 
speciale herinneringen aan deze periode bewaren en deze met ons wilden delen. 

 
De mensen van de werkgroep We do Remember hebben een jaar lang op vrijwilligersbasis een 
tentoonstelling voorbereid en tijdens de openingstijden honderden mensen rondgeleid.  

 
Deze expositie heeft ervoor gezorgd dat ons museum bij vele 
inwoners van Valkenburg op de kaart is gezet, dat wij bij het 
provinciebestuur weerklank hebben gevonden, dat de 
Amerikaanse regering heeft meegewerkt en zijn ambassadeur 
en zijn hoogste militaire attachée naar de expositie heeft 
gestuurd, dat deze laatste de moeite heeft genomen om zelfs 
met zijn familie nogmaals privé deze expositie te bezoeken. In 
het kielzog van de expositie zijn er een zevental lezingen 
georganiseerd, die zijn bezocht door ruim vierhonderdvijftig 
personen. 
 
Vermeldenswaard is ook het bezoek van onze Valkenburgse 
drager van de Militaire Willemsorde Gijs Tuinman en uit 
Amerika van Joy Passanante en Timothy Hyde, respectievelijk 
de kleindochter van de chirurg Passanante en de kleinzoon van 
de chirurg Hyde, die beiden hebben geopereerd in het 
veldhospitaal in het voormalig Ignatiuscollege. 
 
 

 
De expositie is van 1 september t/m 27 oktober 
bezocht door meer dan drieduizend personen, 
waaronder tegen de tweeduizend betalende 
bezoekers en meer dan vijfhonderd scholieren van 
basis- en voortgezet onderwijs.  
 
Tenslotte noemen we nog de samenwerking in dit 
project met een aantal Amerikaanse universiteiten, 
het Rijks Historisch Centrum Limburg, Museum 
Eyewitness Beek, De Deutsche Kinemathek in 
Berlijn, het Martin Steevensfonds en de Bibliotheek 
Valkenburg. 
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OOG IN OOG MET DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Excursies in maart, mei, oktober en november 2019 

Vanuit de Kunst- en Cultuurraad werden in totaal vier excursies georganiseerd naar het 
Oorlogsmuseum Eyewitness in Beek. In diorama’s met meer dan 150 levensechte museum 
mannequins worden verschillende oorlog scènes uitgebeeld. Op deze wijze werd de originele 
collectie bij de in totaal 80 Valkenburgse bezoekers tot leven gebracht! De deelnemers waren 
vooral van middelbare leeftijd. Na afloop werd steeds een nazit georganiseerd om de indrukken met 
elkaar te kunnen verwerken. 

HERDENKING  OMGEKOMEN VLIEGENIERS OOSTERWEG 

29 juni 2019 

Het oorlogsmonument in de "Oostergats" is op 29 juni 
2013 door de KCR onthuld ter nagedachtenis aan de 
omgekomen vliegeniers. Vanaf 2016 is het 
herdenkingsmonument compleet met de propeller van het 
neergestorte vliegtuig.  

In 2019 vond een bijzondere herdenking aan de Geul 
plaats met vertegenwoordigers van de Britse Land- en 
Luchtmacht, de America Friendship Association en de 
Limburgse Jagers. De Jonge & Oude Nobele Schutterij 
verzorgde het Kamerschieten. De ruim 60 aanwezigen 
hadden een bijzondere, eervolle en waardige herdenking 
op de plaats waar 75 jaar geleden vliegeniers hun leven 
gaven voor onze vrijheid. 

 

WANDELINGEN  STRUIKELSTENEN 

Uit Valkenburg keerden 42 gedeporteerde Joden niet meer terug. De Stichting Struikelstenen 
Valkenburg werd enkele jaren geleden opgericht om ter nagedachtenis van de omgekomen 
Valkenburgse Joden, zogeheten struikelstenen in het trottoir vóór het huis te leggen van waar uit zij 
werden gedeporteerd. 

Op de struikelstenen ligt een messingplaatje waarop de naam, geboortejaar, plaats en datum van 
de omgekomen Joodse medeburgers worden vermeld. De aanzet voor de legging is een initiatief van 
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.  

De struikelstenenroute is op de website te vinden. Daarnaast zorgde de stichting er in 2019 voor dat 
de route ook via de izi.travel app te volgen is. In 2019 zijn er ook diverse wandelingen geweest. 
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IN HET ZICHT VAN DE VRIJHEID 

 
Data: 6 – 9 september 2019 
Locaties: Openluchttheater en Gemeentegrot 
 
De muziekdramatische productie ‘In het zicht van de vrijheid’ is gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal. op de avond van 5 september 1944 arresteren de Duitsers twee jonge verzetsmensen, Joep 
Francotte (23) uit Vaals en Sjeng Coenen (29) uit Simpelveld. Ze worden ‘s  nachts op de Cauberg 
doodgeschoten.  
 
De productie heeft de vorm van een geënsceneerd oratorium, met liederen, koren, instrumentale 
voor- en tussenspelen en verbindende teksten. De muziekkeuze is zeer divers: van madrigaal tot 
chanson, van protestlied tot aria en duet. Solisten waren Suzan Seegers, Lien Haegeman, Pascal 
Pittie en Vincent Kusters. De verteller Rufus Hegeman. Regie: Sybrand van der Werf. Dirigent: Frenk 
Rouschop. Idee, concept, teksten: Jos Frusch 
 

 
 
In totaal werd “In het zicht van de vrijheid” zeven keer in Zuid-Limburg opgevoerd, waarvan twee 
keer in het Openluchttheater en twee keer in de Gemeentegrot. Drie uitvoeringen waren 
uitverkocht. In totaal kwamen er ruim 1.100 toeschouwers die een indrukwekkende voorstelling 
zagen. Het oratorium werd opgenomen door TV Valkenburg en L1 Radio en op later tijdstip door TV 
Valkenburg, TV Maastricht en L1 Radio integraal uitgezonden. 
 
In een recensie van de première in Dagblad de Limburger kreeg het oratorium 4 van de maximaal 5 
sterren. 
 

HERDENKINGSDIENST SCHIN OP GEUL 

 
Op zondag 8 september was er een herdenkingsdienst in de kerk te Schin op Geul 
waaraan medewerking werd verleend door Mannenkoor Inter Nos, Fanfare Sint 
Cornelius, Schutterij St. Mauritius en CV de Wateratte. De kerk was geheel gevuld. 
Namens de Gemeente waren aanwezig Burgemeester Schrijen met echtgenote en 
wethouder Claudia Bisschops met echtgenoot. Iedereen vond het een gepaste en 
indrukwekkende dienst. Zo’n 150 mensen namen hieraan deel. 
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BEVRIJDINGSDAG 13 SEPTEMBER 2019 

 
 
Op vrijdag 13 september 2019 vond het grote “bevrijdingsfeest” plaats. Rond deze datum, 75 jaar 

geleden, staken de eerste Amerikanen van de “30th Infantry Division” bijgenaamd “Old Hickory” 

met hun wapens, jeeps en tanks de gemeentegrens over.  

De Stichting Liberty Maastricht startte vanaf hun basiskamp op Landal Kasteeldomein de Cauberg 

met een tour van bijna 75 historische Amerikaanse legervoertuigen naar hun eerste stopplaats, de 

tuinen bij Chateau Houthem St. Gerlach. Dankzij de steun van Landal kon vijf dagen lang een 

gezelschap van bijna tweehonderd re-enactors hun tenten opslaan op het terrein boven op de 

Cauberg. Bovendien werd door Landal onderdak geboden aan de Britse veteraan Doug Farington en 9 

Amerikaanse veteranen die door de Best Defense Foundation (onder leiding van Donny Edwards !) op 

uitnodiging van Stichting Liberty Maastricht naar Zuid Limburg waren gehaald.   

’s Morgens werd gestart met een vredesviering  in de Gerlachus Kerk en de dag eindigde  met 

feesten tot in de late avond op het Walramplein, in het Openluchttheater en op Landal 

Kasteeldomein.  

In totaal bezochten enkele duizenden mensen de activiteiten op die dag. Ook stonden zij langs de 

route die de veteranen aflegden van en naar de dorpskernen en uiteindelijk het Walramplein.   

Foto: Best Defense Foundation met hun veteranen op Landal 

 

- Na aankomst in Houthem van de re-enactors, voertuigen en veteranen, inclusief de vier Old 

Hickory veteranen die waren uitgenodigd door het Provincie bestuur en enkele gemeenten, startte 

in de Gerlachuskerk een indrukwekkende vredesviering. Bij deze oecumenische viering werd het 

woord gevoerd door vertegenwoordigers van de katholieke, protestante, Joodse en Sinti 

gemeenschappen. Voorgangers pastoor John Burger en dominee Harrie de Reus leidden de viering en 

gaven het woord aan Limburgse en enkele Amerikaanse sprekers die hun bijzondere ervaringen van 

tijdens de oorlog deelden. Muzikaal werd de viering ondersteund door muziek van het Koperkwintet 

van de Fanfare der Bereden Wapens, solisten Zowie Bahnen, Natasha Harper en Roger Moreno en 

het koor Orphee. Een indrukwekkende herdenking die door enkele honderden mensen werd 

bijgewoond. Uiteraard was er voor de veteranen een aparte plek in de dienst.  
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Foto: Amerikaanse veteranen van de Best Defense Foundation in de Gerlachuskerk  

 

- Tijdens de viering konden bewoners buiten in het chateaupark de voertuigen bewonderen en met 

de vele re-enactors in gesprek gaan, terwijl op het bordes de Brassband St. Gerlach muziek uit de 

jaren ’40 ten gehore bracht.  

- In drie dorpskernen werd ’s middags feest gevierd. Voor een korte schets hoe het er was zie 

verderop in deze evaluatie  

- Om negen uur in de ochtend ging de belevingstocht voor ruim 600 leerlingen van het Stella Maris 

College van start. Het Platform Wereldburgerschap zorgde voor een uitgebreid belevings- en 

herdenkingsprogramma dat startte met een voorstelling in het Openluchttheater en eindigde met 

een herdenkingsdienst in de Nicolaas Kerk. De intocht van de 10 veteranen van de Best Defense 

Foundation aan het einde van de dienst en de verwelkoming ervan door honderden jongeren was 

hartverwarmend.   
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Foto: De veteranen bezoeken de vredesviering voor scholieren in de Nicolaaskerk  

 

- De Old Hickory veteranengroep werd bij de Old Hickory brug toegesproken en gehuldigd door de 

burgemeester en een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Ambassade. Ruim 100 inwoners waren 

daarbij aanwezig. Enkele kransen werden gelegd onder de klanken van  het Nederlands en 

Amerikaans Volkslied. Treffend dat op dat moment vanuit de Nicolaas Kerk de klokken luidden. Met 

grote dank aan Pastoor Janssen.  

- In de morgenuren wordt de Geulpoort, tijdens de belevingstocht voor scholieren, enkele keren 

“opgeblazen”. Daarmee beleefden de leerlingen van Stella Maris, bezoekers en bewoners een klein 

beetje het opblazen van de brug tijdens de oorlogsjaren.  

- Vanaf 15.00 uur startte de feestelijke intocht van bijna 100 legervoertuigen:  de “bevrijders” en 

hun gevolg trekken Valkenburg binnen vanuit de drie dorpskernen, via de Daalhemerweg onder de 

Grendelpoort door naar het afsluitende feest op het Walramplein. Duizenden mensen langs de route 

gaven de “bevrijders” een warm welkom.   

- Feest op het Walramplein. De legervoertuigen en onze “bevrijders” 

eindigen gezamenlijk op het Walramplein. Op een groot podium was er een 

veelzijdig programma vol entertainment met muziek van vroeger, lokale 

muziek- en zanggezelschappen. De ondernemers op het Walramplein 

stelden de faciliteiten van podium en catering ter beschikking. Het 

gemeentebestuur eerde de veteranen.   

- Historische vliegtuigen zorgden voor een unieke fly-over boven het 

Walramplein. Ze gaven een speciaal welkom aan de veteranen die 

tegelijkertijd hun intocht vierden.  
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- In de avond vond  het Bevrijdingsconcert in het Valkenburgse Openluchttheater plaats. Dit 

feestelijk concert stond geheel in het kader van 75 jaar bevrijding met muziek die verwees naar de 

meidagen van 1945, maar die tevens de veelzijdigheid van de fanfare Bereden Wapens uit Vught 

illustreerde. Het programma varieerde van mars- tot popmuziek en alle genres daartussen.  

 - Op het terrein van Landal maakten de Best Defense veteranen en honderden vrijwilligers en re-

enactors van Liberty Maastricht er een prachtig feest van.  Op muziek van de Britse entertainers 

Johnny Victory, Natascha Harper en de Rum&Cola Girls werd tot laat gedanst. 

 
Foto: een moment na de ceremonie aan de Old Hickory Brug. Van links naar rechts Command 
Sergeant Major Russel Prince, de veteranen Tony Jaber, John O’Hare, Peter Munger en George 
Hamm, Colonel Wes Morrison.  
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BEVRIJDINGSFEEST IN DE DORPSKERNEN 

 
Na de ochtend ontvangst in Houthem trokken de 75 oude militaire voertuigen, veteranen, re-
enactment groepen, een DJ, zangers en zangeressen naar drie dorpskernen waar ze tussen 13 en 15 
uur feest vierden. In elke dorpskern werd op een geheel eigen wijze gevierd. 
 

a. Berg en Terblijt 
 

 
 
Gevierd werd op het plein voor de Kerk. Het Nachtwachtgilde, de school en de Kerk werkten mee 
aan een mooi feest voor jong en oud. Helaas liep de geplande rondgang langs school en 
verzorgingstehuis door een misverstand binnen de organisatie niet zo als gepland. Gelukkig kon dat 
op het laatste moment nog enigszins worden opgevangen.  
 

b. Sibbe 
 

In Sibbe werden de 25 voertuigen, veteranen 

en hun gevolg onthaald op de camping De 

Linde. Harmonie Sint Rosa en de artiesten van 

Liberty Maastricht wisselden elkaar af. Een 

oude legertent met foto’s en 

informatiemateriaal, selfiemomenten met de 

voertuigen en re-enacters en diverse 

activiteiten voor de jeugd.  
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c. Schin op Geul 

 
Na ontvangst van de legervoertuigen en veteranen werd in de Grachtstraat een 
plaquette onthuld van de gesneuvelde soldaat Cook. Na deze plechtigheid reed een 
gedeelte van de colonne naar het Kerkplein waar wederom een plaquette werd 
onthuld van de gesneuvelde soldaat Mirck. Beide onthullingen werden uitgevoerd 
door wethouder Claudia Bisschops en Gijs Tuinman drager van de Militaire Willems-
Orde en de Bronzen Leeuw.  
 

Op beide plekken werd ook 
een Taptoe geblazen door 
een lid van onze Fanfare St. 
Cornelius. Bij beide 
onthullingen waren 
tientallen mensen 
aanwezig. 
 
Na deze plechtigheden toog het hele 
gezelschap en voertuigen naar het 
Ljubljanaplein waar de 
mensen de historische militaire wagens 
konden bezichtigen en konden genieten van 
diverse groepen re-enactors en een muzikaal 
optreden.  
 

 
 

OPENING VAN DE VREDESWEEK  

 
Week van 15 tot en met 22 september 2019 
 
De activiteiten tijdens de jaarlijkse Nationale Vredesweek stonden in het teken van 75 jaar 
bevrijding. De organisatie lag in handen van het Platform Wereldburgerschap.  
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VERTELCONCERTEN EKATERINA LEVENTAL 

 
Zondag 15 september om 10.00 uur en 14.30 uur  
 
Met twee vertelconcerten in het Openluchttheater nam zangeres en harpiste Ekaterina Levental de 
bezoeker mee op haar weg die zij als tiener aflegde van de oorlog in Oezbekistan naar Nederland. 
Dit toen zij en haar familie na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie door oplaaiend antisemitisme 
niet in Oezbekistan konden blijven. Het tweede deel van het concert “de Grens” was gebaseerd op 
dagboekfragmenten, uit de periode waarin ze als 16-jarige vluchteling aankwam in Nederland. 
Indrukwekkende getuigenissen, geïllustreerd met prachtige muziek.  
 

ONTHULLING BEVRIJDINGSPLAQUETTE IN DE GEMEENTEGROT 

 
Op dinsdag 17 september 2019, de dag dat Valkenburg 75 jaar 
officieel bevrijd werd door de “30th Infantry Division Old Hickory” 
onthulden de groep Old Hickory Veteranen samen met de 
burgemeester en wethouder een plaquette die herinnert aan de 
bevrijding van Valkenburg, 75 jaar geleden. Dit in het bijzijn van 
huidige Amerikaanse “Old Hickory” officieren van de North Carolina 
Army National Guard and 30th Infantry Division Association. Ook 
enkele tientallen schoolkinderen van de Basisschool Broekhem waren 
daar bij aanwezig. Zij droegen zelf gemaakte verhaaltjes en 
gedichten voor. Kunstenaar Antoine Aarts zorgde voor ontwerp en 
tekening.  
 
De plaquette kreeg een plaats in een ruimte in de grot waar veel 
Valkenburgers dagen lang een veilig heen komen zochten tijdens de hevige gevechten die buiten 
plaats vonden. Zij werd ondertekend door de burgemeester, de wethouder, Colonal Wes Morrison en 
de veteranen. 
 
De plaatsen waar de mensen sliepen en verbleven, de gedachten die zij in de mergel kerfden, 
plaquettes die herinneren aan deze verschrikkelijke oorlogstijd maken onderdeel uit van een plaats 
in onze gemeenschap die nimmer verloren mag gaan. 
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ONTHULLING LEVENSLICHT TIJDELIJK HOLOCAUSTMONUMENT 

 
Valkenburg is een van de bijna 500 locaties in ons land waar vandaan 104.000 Joden naar 
concentratiekampen zijn gedeporteerd.  Vanaf het Valkenburgse station gedeporteerd keerden 42 
Joden niet meer terug. Zij werden vermoord op grond van hun geloofsovertuiging. 
 
Om mensen in 2020 in de eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden werd een tijdelijk 
kunstwerk ontworpen.  
 
Het monument werd onthuld en in vol ornaat getoond in Rotterdam, om daarna afgebroken te 
worden en te worden verdeeld over de 250 Holocaustgemeenten in ons land. Van het monument 
waarbij 104.000 lichtgevende stenen een symbolische rol spelen is een klein deel naar Valkenburg 
gebracht. Ongeveer 500 stenen bij het station geven in de avond en nacht licht en laten zo zien dat 
ook in Valkenburg aan de Geul gedacht wordt aan de mensen die tijdens de oorlog geheel onnodig 
en onzinnig hun leven lieten. 
 
 

Na een stille tocht die startte met kranslegging bij 
het Vredesmonument aan de Kerk in het centrum 
werd het monument op zondag 26 januari 2020 
onthuld door de burgemeester, de 
verantwoordelijke wethouder en de voorzitter van 
de stichting Struikelstenen Valkenburg aan de Geul. 
Het blijft bij het Station tot 2 februari 2020. Daarna 
vinden de stenen verdeeld over de kerken een 
blijvende plaats. 
 
De onthulling werd bezocht door ongeveer 100 
mensen.  
 

Een week lang worden mensen die van en naar de treinen gaan, herinnerd aan de gebeurtenissen 
tijdens de WOII. 
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OORLOGSGEHEIMEN IN DE FLUWEELENGROT 

 
Locatie: Fluweelengrot 
 
In de Tweede Wereldoorlog,  tijdens de bezetting door de Duitsers, diende de Fluweelengrot Aan de 
Daalhemerweg als schuilplaats voor de Valkenburgse bevolking en Amerikaanse troepen. De 
Valkenburgse bevolking heeft gedurende die zes dagen een veilig onderkomen gezocht in de 
Fluweelengrot.  Amerikaanse soldaten bezochten tijdens hun vrije uren na de bevrijding de 
Fluweelengrot. De toenmalige gids Wiel van den Akker heeft enkele silhouetten van soldaten en een 
gedenkteken van een gesneuvelde soldaat gemaakt in de grot. Via speciale tochten werden 
bezoekers rondgeleid. De rondleidingen zijn door 120 bezoekers gevolgd.  
 

 
 
 
Expositie Thomas Houde 
 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Amerikaanse soldaat Thomas Houde in de Fluweelengrot een 
portret van voormalig president Roosevelt gemaakt. Deze Thomas Houde is in 2008 begonnen aan 
een boek waarin hij zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijft. In de Fluweelengrot is 
een ruimte ingericht waarin het werk van Thomas Houde is tentoongesteld. Vanaf zaterdag 14 
september, tijdens de openingstijden van de Fluweelengrot, kon deze tentoonstelling gratis 
bezichtigd worden. In 2020 wordt deze expositie weer ingericht. De expositie is vrij laat 
georganiseerd, maar is positief ontvangen. 
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LIBERTY TOUR 

 
Locatie: Gemeentegrot 
 
De Gemeentegrot deed tijdens WOII deugd als schuilplaats waar honderden inwoners tijdens hevige 
gevechten tijdens en aan het einde van de oorlog verbleven. Er zijn zelfs kinderen in de grot 
geboren. De speciale “Liberty Tour” voert langs tal van overblijfselen uit diverse oorlogen. De tocht 
van ruim 1,5 uur doet ook de atoomschuilkelder aan die tijdens de Koude Oorlog werd gebouwd 
maar nu al jaren niet meer onderhouden wordt. De Liberty Tour werd tot nu toe door 298 personen 
bezocht. 
 

LICHTSHOW GIMME SHELTER 

 
Locatie: Gemeentegrot 
 
Een nieuwe lichtshow in de Cave Experience is geheel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. De show 
“GIMME SHELTER” geeft in een zes minuten durende presentatie een goede indruk van het leven in 
en buiten de grot tijdens de oorlog. Met muziek en beelden uit die tijd geprojecteerd op de 
mergelwanden maakt de presentatie een jaar lang onderdeel uit van de reguliere rondleidingen in 
de Gemeentegrot. Enkele tienduizenden mensen hebben de licht- en geluidshow gezien.  
 

OLD HICKORY SHELTER NIGHT 

 
Locatie: Gemeentegrot 
 
Iedereen kon ervaren hoe het 
destijds is geweest om in de 
Gemeentegrot te moeten schuilen. 
Een unieke en ultieme 
“schuilkelderervaring”. Op 
reservering konden mensen één 
nacht in de grot slapen. Op de 
bedden van toen en met de 
faciliteiten van toen. De avond 
wordt gestart met een 
belevingsrondleiding van Rendez-
Vous, te voet langs de meest 
interessante overblijfselen uit 
diverse oorlogstijden en sluit af met 
een nacht in een van de grotzalen.  
 
De speciale elementen in de grot 
zoals geluid, temperatuur, duisternis 
en vochtigheid en een ontbijt vanuit een echte veldkeuken maakten dat velen deze overnachting als 
onvergetelijk ervaren. Tijdens de drie “shelter nights” zijn er 47 deelnemers geweest. In 2020 komt 
er een vervolg. 
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EXPOSITIE UNLOCKED, OORLOGSGEHEIMEN ONTHULD 

 
Reis mee naar de voormalige oorlogsfabriek 
 
In het kader van 75 Jaar Bevrijding Limburg openbaarde Museum Romeinse Katakomben in 
Valkenburg aan de Geul van 13 september t/m 3 november een goed bewaard geheim. In het 
aangrenzende gangenstelsel bevond zich tijdens WOII een oorlogsfabriek. Deze fabriek in de 
Heidegroeve was gesloten voor publiek, maar is de impact van een ondergronds verblijf tijdens 
oorlogstijd via diorama’s met beeld en geluid op unieke wijze tot leven gewekt. Een samenwerking 
met historicus Jacquo Silvertant, belichtingsexpert Marc Dresens en Engelse filmmaker Sam Christie. 
 

 
 
De rondleiding voerde onder andere langs de oppervlakte relicten van de oude Duitse oorlogsfabriek 
in de Heidegroeve. De themaexpositie was er op gericht om enerzijds de gebeurtenissen in 
september 1944 op historisch verantwoorde wijze weer te geven, anderzijds gaf de expositie 
bezoekers de zintuiglijke beleving van zowel het leven in de oorlogsfabriek als het schuilen in de 
groeve tijdens de bombardementen op Valkenburg. Lichteffecten en geluidsfragmenten, versterkt 
met authentieke filmopnames maakten het een unieke ervaring in het brede aanbod van 
oorlogsverhalen die in september in Valkenburg zijn uitgebeeld.  
 
De expositie was middels fotopanelen en teksten ingericht. De ruimte beneden aan de trap was 
verduisterd om de beleving van het afdalen naar de duisternis van een gangenstelsel te 
benadrukken. In het oude museum was in het kort de geschiedenis van de oorlogsfabriek en het 
gebruik van de groeve als schuilkelder belicht. In de ruimte voorbij de sarcofaag, richting de grote 
gang werden verschillende panelen met foto’s van de ruimten in de oorlogsfabriek c.q. historische 
foto’s geplaatst. Hierna konden de bezoekers terecht in de ‘bevrijdingsruimte’ waar middels een 
filmpje de beleving door Valkenburgse mensen en Jacquo Silvertant werd verteld. 
 
In de periode van 13 september t/m 3 november kwamen 850 bezoekers voor de UNLOCKED 
rondleiding/expositie. 
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BOEKEN 

 
A. Valkenburg 2019, 75 jaar bevrijding 

 
Een boek dat in een oplage van 1.250 werd gedrukt en al snel uitverkocht was. Een kleurrijk boek 
met foto’s en verhalen uit de oorlogstijd en met prachtige illustraties van jong en oud. Els 
Diederen, Jan Schurgers, Jos Smeets, Jo van Aken en René Willems. Zij werkten geheel vrijwillig 
mee aan het bundelen van verhalen, foto’s en illustraties. Organisatie was in handen van het 
Platform Wereldburgerschap. 
 
 

 
 
 

B. Under an Orange Coloured Sky 
 
Jacquo Silvertant en Tim Alessie gaven hun visie op Valkenburg in het zicht van de vrijheid, 75 jaar 
geleden. Hun boek werd op 13 september 2019 gepresenteerd en bevat waardevolle historische 
informatie in woord en foto’s.  
 

C. Mijn oorlog en bevrijding 
 
Begin van 2019 gaf schrijver Jan Diederen het boek “Mijn oorlog en 
Bevrijding” uit. Een boekwerk gebaseerd op de eigen ervaringen van de 
toen nog jonge Jan aangevuld met belevenissen van andere personen 
en met gegevens uit de dagboeken en krijgsverslagen van het Duitse en 
Amerikaanse leger. Vele aandacht ook voor de verhalen van de 
slachtoffers. Kortom, een indrukwekkend belevingsverslag uit de 
oorlogstijd.  
 
 

D. Hoe wij in Valkenburg 75 Jaar bevrijding vierden 
 
 
Een fotoboek waarin tientallen foto’s op bijzondere wijze blijvend verslag doen van een jaar lang 
herinneren en vieren in onze gemeente. Het boek wordt op 5 mei 2020 voor het eerst 
gepresenteerd. Organisatie ook nu in handen van het Platform Wereldburgerschap. 
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ACTIVITEITEN STICHTING STRUIKELSTENEN VALKENBURG AAN DE GEUL 

 
Op plaatsen waar Joden tijdens WOII woonden en uit hun huizen gehaald werden, legde de stichting 
Struikelstenen neer. Naast de reguliere informatie over deze locatie op website en tijdens speciale 
rondleidingen organiseerde de stichting ook een activiteit tijdens de Nationale Holocaust 
herdenking, Open Joodse Huizen van Verzet, lezingen van Piet Cohen / van Mary de Goede – van 
Gelder / Herman van Rens. De stichting verleende ook medewerking aan het informeren en 
begeleiden van de leerlingen van de Bassischool Broekhem bij de onthulling van de plaquette op 17 
september en de belevingstocht van de Stella Maris studenten op 13 september 2019. 
 
 

 
 
 
75 Jaar bevrijding herinneren en vieren 
Valkenburg aan de Geul 5 mei 2019 – 5 mei 2020 


