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HERDENKING Honée: Amerikanen vlogen 8 kilometer hoog en bombardeerden cirkel van 300 meter rond spoorbrug

Vanavond wordt in ’t Roed
Dörrep in Maastricht ‘Zwar-
te vrijdag’ herdacht, het
bombardement in augustus
1944 dat aan 112 Maastrichte-
naren het leven kostte.

door Siebrand Vos

HH et bombardement van
18 augustus 1944 was
het zwaarste dat Maas-
tricht in de Tweede We-

reldoorlog te verduren kreeg. In to-
taal lieten 112 Maastrichtenaren het
leven. Onder hen veel personeel
van de fabrieken Rema en Zinkwit
en de spoorwegen. Ook zeventien
Duitse soldaten overleefden de
bommenregen niet.

„Het was bepaald géén vergissings-
bombardement”, benadrukt heem-
kundige Harrie Honée. De 62-jarige
Maastrichtenaar zegt te weten waar-
over hij praat. Hij dook niet alleen
in de archieven, maar haalde via
logboeken en veteranenverbanden
ook een schat aan militaire details
boven water. In een volgend jaar te
verschijnen boekje zal hij een mi-
nutieuze reconstructie van de ge-
beurtenissen schetsen. Daarop
vooruitlopend vertelt Honée (62)
alvast zijn verhaal.

Het speelt op een mooie vrijdag in
augustus. Zonnig, warm en vrijwel
onbewolkt. Het kwik is ’s middags
opgelopen tot 28 graden. Een zuide-
lijk briesje zorgt voor enige verkoe-
ling.
� Om 15.00 uur stijgen vanaf hun
basis in het Engelse Kimbolton
veertig Amerikaanse bommenwer-
pers op, behorend tot de 379th
Bomber Group van de 8th Air
Force. In totaal zijn die dag 269
bommenwerpers onderweg naar
bezet gebied.
� De veertig toestellen uit Kimbol-
ton zetten in drie groepen koers
naar Maastricht, al moet er een hal-
verwege omkeren. Doel is de spoor-
brug over de Maas. Die van strate-
gisch belang is, omdat de Duitsers
zich via het spoor willen terugtrek-
ken. Een van de drie groepen, die
in combat box-formatie vliegen, ver-
gist zich echter en bombardeert

een spoorterrein bij Tongeren.
� Om 18.03 uur naderen de overige
26 bommenwerpers de spoorbrug.
Ze komen vanuit Borgharen aange-
vlogen in brede formatie. Helaas
treft slechts één van hun 156 bom-
men doel. De andere projectielen
veroorzaken dood en verderf in de
omgeving van ’t Roed Dörrep. Op
de westelijke Maasoever wordt
Quartier Amelie, beter bekend als
’t Krejje Dörrep, getroffen.
� Dat er ook honderden meters
van de Spoorbrug zoveel dood en
verderf wordt gezaaid, berust niet
op een vergissing, stelt Honée. „De
Amerikanen vlogen op een hoogte
van gemiddeld 8 kilometer, om
Duits luchtafweergeschut te ontwij-
ken. De spoorbrug is maar een
streepje - moeilijk te raken. Dus
wat deden ze? Ze trokken een denk-
beeldige cirkel van 300 meter rond
de brug: het doelgebied. Zo zie je
maar weer, oorlog is een vuil spel.”

� De afgeworpen bommen wegen
454 kilo, waarvan 250 kilo spring-
stof is. Honée: „Standaard voor
spoorbruggen. Ze hadden twee ont-
stekingen: propellers aan neus en
staart. Die werden er vlak voor de
staart ingedraaid. Tijdens het afwer-
pen stelden ze zichzelf op scherp.”

� De klap is voor Maastrichtse be-
grippen verwoestend. Onder de in-
woners vallen 112 doden. Er wor-
den meer dan 100 zwaargewonden
geteld. Ongeveer 325 huizen wor-
den getroffen, waarvan 29 totaal
vernield zijn en 26 onherstelbaar
beschadigd. Drie boten zinken.
Meer dan 1500 mensen worden in
één klap dakloos.
� De zwaargewonden worden ver-
spreid over de stad verzorgd.
Honée: „Ook de broeders van de
Beyart hielpen flink mee. Alles wat
er gedaan moest worden, pakten ze
aan. Ze bekommerden zich ook om
de doden, die onder de poort aan
het Schildersplein werden neerge-
legd en vandaar naar de Dominica-
nenkerk gebracht.”
� De directe nasleep werpt nog
eens een schrijnend licht op de mo-
raal van de bezetter. Honée: „De
Technische Nothilfe en de Neder-
landse Volksdienst (NVD) verleen-

den hulp, maar niet aan iedereen.
Gehandicapten en bejaarden kwa-
men niet in aanmerking. De NVD
hielp alleen ariërs.”
� Hoewel de bevrijding nabij is,
proberen de Duitsers het bombar-
dement voor propagandadoelein-
den te benutten. Nabestaanden die
hun doden tijdens een gezamenlij-
ke begrafenis ter aarde laten bestel-
len, hoeven niets te betalen. Tij-
dens gezamenlijke herdenkings-
diensten in de Sint Jan en de Sint
Servaasbasiliek staan doodskisten
buiten op karren gestapeld. Honée:
„Veel Maastrichtenaren wensten
evengoed geen gebruik te maken
van het Duitse aanbod.”

Het bombardement had 66 jaar ge-
leden plaats, 2010 is dus geen bij-
zonder jaartal. Het jonge Buurtplat-
form Sint Maartenspoort, dat
steeds actiever wordt, meent niette-
min dat het weer hoog tijd is voor
een herdenking bij het monument
op het Schildersplein. „Omdat er
nu nog mensen in de wijk wonen
die het zich herinneren”, zegt Ron
Leenders.
Het monument van Jean Sondey-
ker is overigens niet het eerste
beeld dat deze kunstenaar maakte
ter nagedachtenis aan de slachtof-
fers. Hij had er al eens een van kera-
miek gemaakt, dat in de Antonius
Bielefeldstraat heeft gestaan en in
de jaren ’60 werd vernield. Leen-
ders: „Wij willen een documentai-
re maken. Zodat het monument
van Jean Sondeyker weer voor de
buurt gaat leven.”
Herdenking Schildersplein, Maastricht.
Aanvang: 20.00 uur.
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