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Activiteit:   lezing over de evacuatie van Kerkrade op 25 september 1944 

 

Wanneer: Dinsdag 1 oktober 2019, aanvang 20 uur 

Waar: Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a, Vaals 

 

 

In samenwerking met de Heemkundevereniging Sankt-Tolbert organiseert de Kring Valkenburg 

en Heuvelland van het LGOG een lezing door Hub Schetters over ‘Een stad op de vlucht’. 

 

Het is maandagmorgen, 

25 september 1944. Zo’n 

dertigduizend 

Kerkradenaren verlaten 

met bezwaard gemoed 

hun huizen om het 

plotselinge Duitse bevel 

tot evacuatie van de 

volledige stad op te 

volgen. Er volgt een 

unieke uittocht, uniek 

vanwege het feit dat de 

mensen verwezen worden 

naar reeds door de 

Amerikanen bevrijd gebied. De steeds aangroeiende stoet trekt door het niemandsland van het 

Hamdal, een onzekere toekomst tegemoet. Een onvergetelijk moment is natuurlijk de eerste 

ontmoeting met de Amerikaanse bevrijders, alhoewel deze maar vluchtig is. De stoet kruipt 

verder. Bij de wegkruising Valkenhuizen dirigeren Amerikaanse soldaten de mensen naar het 

open veld bij klooster Imstenrade en daar slaat het noodlot toe. Volslagen onverwacht exploderen 

vanuit Duitsland afkomstige granaten in de kolonne met als gevolg paniek, gewonden en twaalf 

doden.  

Aangekomen bij Ubachsberg kan iedereen zijn weg naar eigen keuze vervolgen. Het hele 

Limburgse heuvelland wordt overspoeld met ontheemden die een enorm beroep doen op het 

improvisatievermogen van de ontvangende gemeentes om voor voedsel en onderdak te zorgen. 
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Pas op 22 oktober, na de val van Aken, mogen de Kerkradenaren weer terug, vol zorg over wat 

zij zullen aantreffen. 

In 2004 hebben Kerkradenaren Jo Ploum en Hub Schetters het boek ‘Kerkrade Evacueert’ 

geschreven, met als doel niet alleen het vertellen van de historische feiten, maar ook het 

vastleggen van persoonlijke ervaringen. Velen zijn geïnterviewd en hebben hun verhaal, vaak op 

zeer persoonlijke wijze, weergegeven. De voordracht op 1 oktober 2019 wordt, ondersteund door 

veel beeldmateriaal, gehouden door Hub Schetters, ervaringsdeskundige, want hij heeft de barre 

tocht als 5-jarige zelf meegelopen. 

 

De lezing is ook toegankelijk voor niet leden. Entrée vrije gave. 

Het is mogelijk dat er foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt en gebruikt (gepubliceerd) 

b.v. op sociale media. U wordt door uw aanwezigheid geacht daarvoor uw toestemming te 

hebben verleend en daarmee akkoord te gaan. 

 


