
DAGBOEK VAN CEES JANSEN, SEPTEMBER 1944 
 
Het is september 1944 en het einde van de oorlog lijkt nabij. Bovenaan de Wehryweg 
Valkenburg woont accountant Cees Jansen met zijn jonge gezin. Omdat hij vermoedt 
dat er spannende dagen gaan aanbreken, besluit hij een dagboek te gaan bijhouden 
met korte notities. Dat begint op dinsdag 29 augustus en eindigt op maandag 18 
september. 
 
 
29 Augustus 1944 
van Utrecht vertrokken naar Valkenburg. Overeengekomen, dat van nu af voorloopig niet 
meer gereist zal worden. Mhr. de Haas had er ook al geen puf meer in. 
 
30 augustus 1944 
Met plaatsvervanger Jansen, afgesproken, dat hij maar naar Utrecht zal vertrekken, dasr het 
anders misschien zal gebeuren, dat het treinverkeer stop komt te liggen.  
 
31 Augustus 
Jansen II vertrekt naar Utrecht met beste wenschen voor allen. Alsof wij het voorvoelden, dat 
er wat te gebeuren stond. Mary komt thuis met het bericht, dat in Maastricht veel Duitsche 
troepentransporten doorkomen. Het lijkt wel wat op een erg haastige terugtocht. In 
Valkenburg beginnen de werklieden enz. van de O. T. te vertrekken. Hals over kop. 
Hedenmiddag bevolkingsregister gestolen. Op klaarlichten dag om 1 uur n.m.l Vrijdag l 
September 1944. De eerste Duitsche transporten komen door Valkenburg rollen. Allerlei 
onderdeelen. Zelfs paard en wagens, fietsen enz. Wij zijn getuige van het bombardement op 
Sittard en Lutterade door de Amerikanen. Dit is de ouverture schijnbaar van het spel wat 
opgevoerd gaat worden in onze omgeving. 
 
Zaterdag 2 September 
De kanonnen zijn reeds te ho oren. Ononderbroken. Van Luik, Epen-Emael-Visée ?? 
 
Zondag 3 September 1944 
De troepentransporten houden aan. Allerlei wilde geruchten doen de ronde. Het wordt riskant 
op de weg te zijn voor de mannen. s'Middags wat gaan wandelen met Ida. Op de terugweg, 
waren we op het stationsplein toen er een trein langzaam voorbijreed. Schijnbaar met 
vluchtende Auslanddeutscher en/of Nazi’s. Nog geen halve minuut later verscheen er een 
aantal vliegers. Voor we ons realiseerden, dat. het wel eens Amerikanen konden zijn, floten 
de stukken el om de ooren en lagen we tegen de grond. Het geknetter was niet van de 
lucht. Na eenige oogenblikken (ik meen·2 aanvallen) was de zaak schijnbaar in orde. Ida 
opgezocht, die een plaatsje had gevonden in de kelder bij Otermans. Naar huis. Een vijf 
minuten later een geknal van jewelste. Het bleek alras, dat de trein in brand stond. De 
wagons met afweer verschoten al hun munitie, maar niet meer op onze vrienden !!!l Wordt er 
in de grotten aan het starten van de VI gewerkt??  
 
Maandag 4 Sept.1944 
Zeer rumoerig. Veel ontploffingen in de verte. We gaan vannacht bij Hoen slapen. Het wordt 
min or meer angstig. De eerste Duitsche tanks zijn gearriveerd. Ook veel roode-kruis-
materiaal. Is dit een aanwijzing dat de Amerikanen (dit bleek later) dichter in de buurt zijn, 
dan wij misschien denken.? 
 
Dinsdag 5 september 1944 
Vandaag moeten we om 8 uur binnen zijn. vannacht. blijven we thuis, want het is toch niet 
plezierig weg te zijn. Om 9 uur gingen we al naar bed, met het idee. Moeten we er uit, dan 
hebben we toch al wat rust gehad.  
 



Woensdag 6 September 1944 
De geallieerden moeten al op de weg van Luik naar Aken zijn. Afgeloopen nacht maar 
eenmaal eruit geweest. Vervolgens een uurtje gekleed te bed gelegen. Overigens goed 
geslapen. In de berg zijn vannacht alle persoonsbewijzen afgenomen van de mannen. Die 
moeten komen werken voor de Pruis. Op straat en in de winkels ziet men alleen nog wat 
vrouwen en kinderen. In de middag een luchtaanval goed kunnen zien boven de richting 
Meerssen. Brand werd veroorzaakt. we beginnen waar voor ons geld te krijgen. Het was een 
prachtig gezicht. Het duurde ongeveer 15 minuten. Door 15 vliegers. Het rijden van de 
transporten duurt voort. Ieder oogenblik zit ik in de kelder, want de Pruisen zijn op jacht naar 
de mannen.  
 
Donderdag 7 Sept.1944 
De auto van Dr. Kettler is gepikt. Hij er achter aan naar Vilt, maar kreeg hem niet terug. Kon 
wel de kogel krijgen. Sedert Maandag rijdt er geen trein. De courant is er niet meer. En 
bovendien huisarrest. Vannacht is Ida met de kinderen in de grot geweest bij de Brouwerij. 
Maar dat doet zij niet meer. Zelf ben ik thuis gebleven, vanwege de oppikkerij. Achter het 
huis in de weide ligt een wielrijderskorps. De geallieerden zijn nog hee lema.al niet in 
Holland. En wij die ze ieder oog en blik dachten te zien binnenrijden. Aken is wel bezet ? We 
gaan vroeg naar bed.  
 
Vrijdag 8 September 
Vannacht behoorlijk geslapen. Er waren wel vele harde slagen. Een bijzonder hard. Toch zijn 
onze ruiten nog allen heel. Dat was ongeveer half een. Wij eruit, daarna weer gekleed te 
bed gegaan. Om vier uur weer de pyama aan en heerlijk gepit tot 9 uur. De ijzeren spoorbrug 
in Maastricht werd om half een de lucht in geblazen l Papieren zijn-aangeplakt. Alle mannen 
moeten zich melden om te graven, Huiszoekingen worden gedaan. Er zijn vandaag veel 
jagers in de lucht. Ook boven de richting Cauberg. In Maastricht wordt alles opgeblazen wat 
van belang is? 
 
Zaterdag 9 September 1944 
Eenigszins angstig opgestaan. Ik wil niet gaan om te werken. Ida gaat om 7 uur naar de kerk 
om meteen van de gelegenheid gebruik te maken eens te hooren or er veel gaan. Dit blijkt 
van niet. Madam Geurts komt eens hooren of ik ga. Haar man is in de berg dn sigaar 
geweest. Maar hij pro beert voor een. Ausweis. Wie niet komt werken, wird erschossen' Ik 
ben toch niet gegaan. waarom niet? Of wel? Erg angstige dag geweest. Steeds  het idee dat 
er voor ons gebeld wordt. Dan ging ik de kelder in, in het “gat” s 'Avonds om half acht, 
kwamen ze zeggen, dat we alles open moesten zetten, daar het station de lucht in ging. 
Later zouden alleen de wissels gaan. Het is gelukkig niet gebeurd. Het had om 9 uur moeten 
gebeuren. Om tien uur hebben we een en ander maar aangezet en zijn lekker gaan slapen. 
Zijn de geallieerden. al in Wolder Maastricht? We hopen, dan zijn wij er ook gauw af. 
Vandaag waren er veel vliegers in de lucht vooral groote bommenwerpers.  
 
Zondag 10 September 
Vijf soldaten slenteren door de straat. Onverwachts zag ik ze en schrok me wild. Gelukkig 
loos alarm. Vanmorgen om 5 uur eruit geweest Honderden vliegers in de lucht. Hoewel het 
een heldere sterrenhemel was, kon je toch niets onderscheiden. De maan hielp ook nog mee 
om het lichter te maken. Het was vandaag ook mooi weer.  
 
Maandag 11 September 1944 
Vandaag is het erg mooi weer geweest, veel vliegers gehoord, weinige gezien. Overigens 
nogal rustig verloopen.  
 
Dinsdag 12 September 1944 
Rustige nacht gehad. Zijn de Tommie’s al in Noorbeek. De vlaggen moeten er al uithangen. 
Er wordt duchtig geknald met artillerie en luchtdoel. Ook behoorlijk gevlogen. Niet 



tegenstaande je de geheele dag, de grond voelt trillen, spelen de kinderen rustig in de straat. 
Zoo nu en dan lijkt het of de ramen eruit vliegen. Ida gaat op stap voor eten en brengt de 
eerste keer 40 Kg aardappelen en de tweede keer 58 KG aardappelen en wat groente mede. 
Alles met de kinderwagen. Wanneer is mijn huisarrest om.? Ik hoop van spoedig. In Gulpen 
wordt er gevochten? 
 
Woensdag 13 September 1944 
Vannacht meermalen wakker geweest van het schieten en de knallen. “ZE” zijn in Ijzeren ? 
Er wordt duivelsch geschoten De Geul-bruggen worden door de Pruis opgeblazen. Tegelijk 
is het gas, de Electra en het water foetsie er moet veel schade zijn in de omgeving van. de 
bruggen. Er werden ook honderden KG dynamiet gebruikt. We brengen alles in de kelder 
van kleeren enz. Ramen en deuren zetten we open. Artillerie staat op Bellevue (Rotspark) 
Alle Pruisen schijnen terug te trekken. 3 Pruisen zeiden smalend tegen wat kinderen op 
straat: ” Bis fro , die Tommies kommen l” Vann1iddsg zitten er de eerste Pruisen in de laan in 
gevechtshouding. Ook achter in de tuinen en weide.  
 
Donderdag 14 September 1944 
Vannacht tot 5 uur in de kelder geslapen. Om 2 a 3 uur waren er schijnbaar straatgevechten, 
want we hoorden zeer dichtbij het knallen van· geweren, mitrailleurs en revolvers. Gelukkig 
dat het flink regent Nu hebben we tenminste waschwater genoeg. Het is rustig Stilte voor 
den storm ? In de middag ononderbroken het fluiten van de granaten. De Amerikanen zijn in 
Valkenburg aan de andere zijde ven de Geul. Aan deze kant zitten de Pruisen. 
 
Vrijdag 15 September 1944 
Van gisterenavond 9 uur af in de kelder geslapen tot vanmorgen half zeven. Wat later weer 
melk gehaald in de weide van Kengen. Wij probeerden een koe te melken, maar dat beest 
wilde niet, hoewel het zoowat barste. Koenen lukt het. Deze heeft nu een privé koe, die aan 
het hek achter in de tuin gemolken wordt en zoo zorgt voor onze pukken. Odekerken nog 
even gesproken. Hij heeft een voltreffer in het dak van zijn huis gehad. Het lieve leven van 
het fluiten van de granaten begint weer. s 'Middags zitten we volop tusschen de vuurlinies. In 
de kelder waar we zitten onder ons huis, dreunt en trilt de hele zaak of het tegen de grond 
moet .Het is een helsch lawaai. Ida wordt het haast te machtig, maar ze houdt zich flink. Nu 
weten wij wat oorlog is. We weten al hoe een granaat fluit, hoe een geweer, revolver of 
mitrailleur schiet enz. Zoo nu en dan loer ik voorzichtig achter de ramen voor en achter of er 
nog geen ander dan de Pruis te zien is. Om vier uur s’middags zien we dat het huis van 
Wetzels aan het dak brandt. Even daarvoor had De Kroon een brandje gebluscht Het is 
verschrikkelijk, maar er is niets aan te doen. De brandspuit hebben de Pruisen meegegapt, 
er is geen water. Het zou ook niet mogelijk zijn, vanwege de granaten die fluiten. Alle 
buurtgenooten hebbe toen niettegenstaande de gevaren geholpen om alles naar buiten te 
gooien en / of dragen. Gaan Prevoo en Starmans er ook aan. (Later is gebleken van Ja) 
Onder ons werken door, zien we de eerste doode Duitsche soldaat naar binnen dragen in 
het station. We vinden het niet eens erg. Een vrouw merkt op d'arme kerl.  
 
Zaterdag 16 September 1944 
Vannacht om 3 uur uit de kelder naar ons goede bed getrokken. We waren nog niet boven of 
we werden met forsche salvo's ontvangen. Toen toch maar gewaagd en in bed gestapt. Je 
wordt ook zoo ellendig, dat het er niet meer op aan komt. De granaten fluiten lustig hun liedje 
Zonder ophouden Prevoo en Starmans blijken inderdaad afgebrand te zijn. Het is een 
verschrikkelijke ravage op de hoek. Ook vannacht om 3 uur was het een beroerd gezicht. Op 
30 M. afstand een paar huizen zien af te branden zonder te kunnen helpen !!!.  In de loop 
van de ochtend komen er bij Wehry zes soldaten tevoorschijn met een gewonde soldaat. Op 
m'n knieën thee gezet en eten klaargemaakt. Er is op mij geschoten toen ik achter in het 
mansarde-venster naar buiten keek. Ook op het keukenraam zijn een paar schoten gericht. 
Om kwart voor zes zien we een andere helm achter de muur van Whery. Bruingroen en een 
andere vorm. Zijn het toch niet misschien de laatste Pruisen. In de kelder geluisterd tot ik 



inderdaad Engelsch hoorde spreken. Toen in de voorkamer gegaan en jawel. Een 
Amerikaan had zijn machinegeweer over de muur geschoven en achter hem doken nog een 
paar helmen op. Wij zwaaien en toen zij terugzwaaiden .. neen … dat gevoel is niet te 
beschrijven …. Om op 10m afstand de menschen te zien en tegen hen te wuiven, menschen 
die je al gedurende 4½ jaar verwachtte ….  
 
Zondag 17 September 1944 
Gisteravond van 9 tot half elf op bed. Toen de kelder maar weer eens in tot 4 uur en trachten 
wat te slapen op stoelen met een bed erover en kussens volop. Om half zeven s morgens 
opgestaan me weer goed geschoren, wat ik trouwens iedere morgen bijhield. Ik moest toch 
menschelijk eruit zien als de Tommies er waren! In de straat volop Amerikanen De eerste 
tank die wij van hen zagen staat bij Hens, de oud Burgemeester. Er wordt gereden met 
gewonden. Mhr. Schut en ik water balen bij Wehry. Hier het eerst mijn Engeslsch in praktijk 
gebracht. Een. lange Amerikaan vroeg mij waar de “killed soldier” lag.  Sjef Koenen komt 
thuis. In de berg zijn 28 N .S .B. 'ers gepakt door de Wiltte Brigade. Schunck is schijnbaar de 
Cmdt. De Kogels van de inslag OP, Jokes kamer boven gevonden. Valkenburg moet erg 
verwoest zijn. Na Normandié is niet meer zoo zwaar gevochten. Er moet veel verraad in 
Valkenburg gezeten hebben. In de Groote straat radio zenders enz. Later op de dag er eens 
op uit geweest en met een paar soldaten gesproken. Het was bij Soons in het Café. Dit 
bracht meteen een tiental Lucky Strike cigaretten op. Bij Kengen van een soldaat frujetta 
voor Joke gekregen en een paar boterhammen, want al een paar dagen, was het driemaal 
per dag aardappelen, groente event. pap. In de avond komt er een groepje, gepakt en 
gezakt voorbij. Er wordt vannacht gebombardeerd. Ook Bastings komt de Schuts aan hun 
kop zeuren om mee te gaan naar de berg, Ik heb het hun uit het hoofd gepraat.  
 
Maandag 18 September 1944 
In de kelder gezeten gisterenavond door dat gerucht tot kwart voor elf. Toen fijn naar bed. Bij 
Basting melk en vleesch en bij Starmans evenzoo. Bij Wehry wat koekje van de Amerikaaan 
voor Joke meegebracht. Voor het eerst s'middags goed en volop rustig gegeten. Nathan en 
andere Joden en onderduikers komen te voorschijn. De "Augmusstal”  wordt uitgeruimd en 
we sjouwen weer alles uit de kelder naar boven. De kinderen blijven voorloopig nog 
beneden. Om 12 uur schoot er een Duitsche Jager even op Valkenburg los. Wij krijgen 2 
logee's van Odekerken om te slapen. Wlij zijn er werkelijk prachtig afgekomen. We zijn 
dankbaar dat het zoo is geloopen. Loop je in  Valkenburg rond, dan zie je verheugde 
gezichten, niettegenstaande groote verwoestingen. Als ik zoo al die verwoesting zie, dan 
moet ik toch ook daaraan meehelpen. Ik heb toch geen schade aan hu.is of goed ….. Ik zie 
wat opplakken …. Vrijwilligers voor de Ordedienst …. Ik meld me . 
 


