
Deze Limburgers houden de herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog levend
Vandaag om 11:00 door Ronald Colée

Ze houden de herinneringen levend aan de mannen en vrouwen die voor onze vrijheid
vochten. Ieder op zijn eigen manier. Als museumdirecteur, estafetteloper, re-enactor
of adoptant van een oorlogsmonument. Opdat we nooit zullen vergeten.

Sara Curfs (15) uit Oirsbeek is re-enactor
„Ik speel nu al ongeveer anderhalf jaar een verpleegster in het Amerikaanse leger ten
tijde van WO II als lid van re-enactmentgroep The Replacements. Aanvankelijk had ik
niet zoveel op met de Tweede Wereldoorlog. Als mijn vader en mijn broer naar Band of
Brothers keken, ging ik in de keuken zitten. En bij de Dodenherdenking op tv was ik
weliswaar twee minuten stil, maar waarom ik dat moest zijn... Geen idee.”

„Dat is veranderd toen ik in september 2018 voor het eerst meeging naar een re-
enactmentdag bij Fort Eben-Emael in België. Dan stap je terug in die tijd en besef je pas
hoe belangrijk het is dat we dit stuk geschiedenis doorgeven. En hoe doe je dat beter dan

 Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen

Sara Curfs speelt in een re-enactmentgroep.
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hoe belangrijk het is dat we dit stuk geschiedenis doorgeven. En hoe doe je dat beter dan
door het de mensen te laten beleven? Sindsdien ben ik telkens ongeveer vijftien
weekenden per jaar actief als OK-assistente van mijn vader die, samen met een ander,
chirurg speelt in het Amerikaanse leger. Dat doen we zo echt mogelijk door eerst
originele handboeken door te bladeren en video’s te bekijken. Zo bestond destijds
reanimeren nog niet, dus moet je dat op zo’n dag ook niet doen.”

„Omdat de eerste ervaringen die ik daar opdeed zoveel indruk maakten, heb ik een eigen
gedichtenbundel uitgegeven met 32 gedichten over de Tweede Wereldoorlog: When
heaven touches hell. Daarnaast hebben we met de familie twee Amerikaanse graven in
Margraten en een Brits graf in Brunssum geadopteerd, waar we altijd rond 5 mei rozen
op leggen. Want die mensen hebben er écht voor gezorgd dat wij nu in vrijheid kunnen
leven.”

Kirsten Genotte-Peters (43) uit Borgharen nam deel aan de bevrijdingsestafette
Caen-Mes
Van het oorlogsmonumentje op Omaha Beach naar Mesch. Via de route van de Old
Hickory-divisie. In zes dagen tijd. Kirsten Gennotte-Peters was in september een van de
deelnemers aan de Bevrijdingsestafette van Atletiek Maastricht. Die werd toen voor de
zestiende keer gelopen en kreeg een extra staartje met herdenkingen in Noorbeek,
Margraten, Cadier en Keer en Maastricht. Een indrukwekkende week, vol saamhorigheid,
waarin ze bij tal van herdenkingen in Frankrijk, België en Limburg aanwezig was. En
waarin ze, afgaande op haar sporthorloge, een marathon heeft afgelegd. Een avontuur
waar ze open was ingestapt. „Mijn vader en moeder zijn allebei van na de oorlog, maar
als je dan in je eentje met een fakkel door zo’n Frans veld loopt en beseft dat op diezelfde
plek onze bevrijders 75 jaar eerder hebben rondgelopen, doet dat wel wat met je.”
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Zo heeft ze nog heel helder het moment voor ogen dat haar vader Jacques (72), die in de
organisatie zat, volschoot tijdens een speech. „Zo kende ik hem niet. Ik had hem nog
nooit zien huilen.” Ook ziet ze nog de optrekkende zondagochtendmist voor zich op een
begraafplaats in een piepklein Frans dorp waar een serene rust heerste en ze over een
prachtig dal uitkeek. En de nacht voor Mesch waarin haar vader besloot een stukje met
haar mee te lopen.

„Toen ik na een dikke week thuis op de bank plofte, heb ik me echt afgevraagd hoe ik de
dag erna met een hoofd zo vol met herinneringen weer moest gaan werken. Ik heb echt
even nodig gehad om die allemaal een plaatsje te geven.”

Wim Seelen (51) uit Lanaken is directeur van oorlogsmuseum Eyewitness in Beek
Het begon ooit met een vriendje met wie hij legerspulletjes ruilde voor een Duitse helm.
Inmiddels is Wim Seelen al zeven jaar directeur van Eyewitness in Beek. De geboren
Maastrichtenaar is altijd bovenmatig geïnteresseerd geweest in de Tweede Wereldoorlog.
„Ik heb er altijd veel over gelezen en films over bekeken. Ook nam mijn vader me in de
grote vakantie altijd mee naar een oorlogsmuseum. Groesbeek, Overloon en Hartenstein;
meer waren er toen nog niet. Gaandeweg verbaasde ik me er steeds meer over dat er in
Limburg geen museum was. Dus ben ik er zelf een begonnen.”

De collectie van Seelen omvat vele duizenden voorwerpen. Van een origineel uniform van
Dick Winters uit Band of Brothers tot het machinepistool van Prins Bernhard uit WO II.
„Inmiddels hebben we al zo’n zestigduizend bezoekers over de vloer gehad. Dat aantal
groeit nog steeds. Ook organiseren we met het museum meerdaagse excursies naar
Berlijn, Auschwitz, München, Hürtgenwald en de regio’s waar Market Garden en het
Ardennen O�ensief plaatsvonden Daar komt volgend jaar Normandië bij Je moet
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Ardennen O�ensief plaatsvonden. Daar komt volgend jaar Normandië bij. Je moet
geschiedenis tastbaar maken voor een stukje bewustzijn. Zeker bij volgende generaties.
Daarom vind ik het ook zo goed dat we in Nederland 4 en 5 mei verknopen. Een stukje
bezinning en vieren. Zelf koppel ik altijd een kortingsactie aan die dagen. Daar blijft het
bij omdat de nationale viering op 5 mei het hier aflegt tegen de eerste zondag in
september, de dag waarop de echte bevrijding van Beek gevierd wordt.”

Tim Gielen (10) uit Kessel ontfermt zich met school over een oorlogsmonument
Kindcentrum Leef, de school van Tim Gielen uit Kessel, heeft het oorlogsmonument in de
plaatselijke kasteeltuin geadopteerd. „Nee, we hoeven het niet schoon te maken en ook
geen onkruid uit te trekken, maar we gaan er wel altijd met de school naartoe als er
herdenkingen zijn. Dan moeten we met zijn allen in de rij staan, zijn er toespraken, wordt
het Limburgs volkslied gespeeld en het vuur aangestoken.”

Tim zit in groep 7, en is al sinds groep 5 geïnteresseerd in de oorlogsgeschiedenis. Zo
heeft hij al een keer met zijn vader, moeder en zijn twee oudere broers de
invasiestranden in Normandië bezocht. „Daar stond in een oorlogsmuseum een
bommenwerper waar je in kon gaan zitten en met tv’tjes naar buiten kon kijken. Net
alsof je zelf parachutist was.”

Ook heeft zijn opa in het leger gezeten. „Hij is naar Nederlands-Indië geweest waar hij
Baileybruggen heeft gebouwd. Echt vet.” Dat hij zich dan ook als enige van de school
opgaf om samen met acht andere leerlingen uit Kessel-Eik het bevrijdingsvuur van
Panningen naar Kessel te brengen, wekt geen verbazing. „Een oud-meester hield samen
met een andere meneer een spreekbeurt in de klas over het vliegtuig dat in de oorlog in
de Maas is neergestort. Dat wist ik al, maar niet hoe dat vliegtuig eruitzag en wie erin
hadden gezeten En toen vroeg die andere meneer wie mee wilde rennen om het vuur
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hadden gezeten. En toen vroeg die andere meneer wie mee wilde rennen om het vuur
naar Kessel te brengen. Dat was best zwaar, want dat zijn toch zeven kilometer. Al mocht
je af en toe uitrusten in het busje.”

Hoewel hij zo geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog, wordt Tim later geen
militair. „Ik kan ook heel goed trommelen, dus ik wil graag trommelaar worden. En dan
ga ik wel bij de Nationale Reserve. Kan ik toch met een legerpak bij de ceremonies zijn.”


