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Omzwerving in eigen stad
Brief van mr. Ed Delhougne1, president van de
arrondissementsrechtbank te Roermond aan het
bevriend echtpaar dr. ir. Wim Droesen2, lid Tweede
Kamer der Staten-Generaal, en Mimi van Nijnatten.

1. Mr. Joseph Edmond Delhougne, geb. Sittard 25 nov.
1896, president van de arrondissementsrechtbank te
Roermond, overl. Roermond 24 juli 1966, zn. van Frans
Hubert Edmond Delhougne, bankier,
gemeenteontvanger van Sittard, en Marie Louise Leonie
Melotte; tr. Roermond 13 juli 1925 Anna Maria
Jacqueline Hubertina Mostart, geb. Venlo 14 aug. 1896,
overl. Roermond 19 juni 1934. Zijn woning op
Roerzicht werd gevorderd voor inkwartiering van een
Duitse officier, zodat hij sinds medio april 1943 met zijn
zoon inwoonde bij zijn schoonfamilie Mostart op
Kapellerlaan 30 te Roermond.
2. Dr. ir. Willem Jozef Droesen, geb. Horst 3 maart 1898,
landbouwkundig ingenieur, rijkslandbouwconsulent,
voorzitter Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB),
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1933-1967,
overl. Roermond 12 maart 1992, zn. van Jan Mathijs
Droesen, landbouwer, en Maria Helena Tacken; tr.
M.A.V. van Nijnatten. Zij woonden op Stationsplein 7.

Mr. J.E. Delhougne (1896-1966), geschilderd door John
Brinkworth
Half september 1944 begonnen de geallieerden met de
bevrijding van Zuid-Limburg en Noord-Brabant. Dat
was voor Wim Droesen aanleiding een in zijn ogen
veilig heenkomen te zoeken door met zijn gezin van
Roermond naar zijn geboortedorp Meterik (gem. Horst)
te vertrekken. Via de Engelse radio was hem wel
duidelijk geworden, dat spoorwegknooppunten
aanleiding gaven tot bombardementen door de
geallieerden. Omdat zijn woning naast het station lag,
was de keuze snel gemaakt.
Middels een briefwisseling werd contact onderhouden
met achtergebleven vrienden in Roermond.
Onderstaande brief is onlangs teruggevonden, waaruit
valt op te maken, dat Wim Droesen een juiste
inschatting maakte van de situatie die volgde. Hij kon
toen niet vermoeden, dat zijn gezin pas een maand na
de bevrijding van Roermond (1 maart 1945) terug kon
keren, echter niet naar de woning die zij een half jaar
daarvoor hadden verlaten.
Landbouwkundig ingenieur Wim Droesen en jurist Ed
Delhougne kenden elkaar goed, omdat beiden jarenlang
werkzaam waren voor de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond, de eerste als consulent, later voorzitter
en laatstgenoemde als juridisch adviseur.
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Dr. ir. W.J. Droesen (1898-1992). Foto: Mathieu Koch
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Ansichtkaart van het Stationsplein te Roermond ca. 1910. Coll. A.J.A. Rikken
(De tekst van de brief staat in de linkerkolom, de noten
zijn ernaast geplaatst in de rechterkolom. Cursieve tekst
tussen haakjes is ter verduidelijking toegevoegd.)
Roermond 16 October 1944.
Beste Mimi3 en Wim,
Jullie brief van 11 oktober l.l. deed ons groot genoegen
omdat we daaruit konden zien, dat het jullie goed gaat.
In dezen tijd is het van primair belang, dat we lichame
lijk er heelhuids af komen, en dit in het oog houdend
kunnen we zeggen ”si vos valetis, nos valemus”4.
(Ik moest even onderbreken, een vliegtuig schoor al
mitrailleerend over het huis, daarna een zware slag als
van een bom of neerstortend vliegtuig. Dit is hier
dagelijks werk! We winden ons daarover niet meer op.
Straks hooren we wel waar nu weer iets gebeurd is).
Op gevaar af van onwelvoeglijk te zijn, wil ik beginnen
met ons zelf en bij het begin. Mij dunkt dat ik zoodoen
de een beter overzicht kan geven. Op zondag, ik meen
dat het zeventien september was, zaten we rustig op de
laan5 thee te drinken, toen ons aangezegd werd, dat we
het huis moesten verlaten omdat de spoor- en wegbrug
gen (tesamen zes) over de Roer ’gesprengt’ zouden
worden. We moesten onmiddellijk eruit. Niet vermoe
dend dat dit het begin van onze ’Odyssee’ werd zijn we
zonder iets, geen mantels of koffers het huis uitgegaan,
in de verwachting dat we na een half uur of een uur de
gesprongen ruiten zouden kunnen gaan tellen. Wij
kwamen niet verder dan bij Zus van Boven6, die ons
even gastvrijheid bood. Het duurde een uur, nog een
uur, het werd avond en nog steeds niets. Wij hebben
dan daar gegeten en gedeeltelijk op de grond en in
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M.A.V. (Mimi) van Nijnatten (1906-1993)
3. Maria Apollonia Veronica van Nijnatten, geb. Doesburg
3 aug. 1906, overl. Roermond 27 maart 1993, dr. van
Adrianus Antonius van Nijnatten, generaal-majoor
Infanterie, en Sophia Louiza Kats; tr. Maastricht 25 sept.
1929 W.J. Droesen.
4. Wanneer het jullie goed gaat, gaat het ook ons goed.
5. Kapellerlaan 30.
6. Agnes Maria Ida van Boven, geb. Roermond 7 sept.
1911, secretaresse Sodafabriek Herten, overl.
Hornerheide gem. Haelen 23 april 2002, dr. van
Johannes Henricus Hubertus van Boven, notaris te
Roermond, en Josephina Maria Augustina Lauweriks,
wonend aan de Kapellerpoort.
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clubfauteuils geslapen. ’s Morgens mochten we weer
naar ons huis! De bruggen waren en zijn nu nog
(steeds) niet gesprongen. We zouden echter ieder
moment weer ontruimd kunnen worden, dus besloten
we alvast maar noodzakelijke ingrediënten naar Van
Boven te laten brengen. ’s Middags om kwart over twee
kwam René van Boven7 ons vertellen dat ook zij
moesten ontruimen! Toen was goede raad duur! Wij
kregen aanzegging dat de geheele Kapellerlaan tot en
met de rijwielfabriek van Hox8 moest evacueren. Dit is
geschied. Op het ziekenhuis vernamen we van Zuster
Rumolda9 dat jullie zeker goed zouden vinden wanneer
we in jullie huis trokken. Aldus geschiedde.
Met bolderwagens, kinderwagens en handkoffers (we
hadden een uur tijd om te ontruimen) trokken we bij
jullie (Stationsplein) op 18 september in! Later
mochten we nog meer uit ons huis halen, doch je
begrijpt behalve kleeren en levensmiddelen en andere
dagelijksche benoodigdheden konden we niet veel
versjouwen. We hadden het ons zo goed en kwaad als
het ging gezellig gemaakt. Voor de veiligheid sliepen
we in de kelders. In de keuken sliepen Annie (Dunsel
man)10 en Annetje Mostart11 met de twee dienstmeisjes.
In de speelkamer Wies (Mostart)12 en Eddy (Delhougne
jr.)13. Ik beneden in den gang en Ran (Mostart)14 en
Guus (Mostart)15 boven op een achterkamer. We
leefden in de kamer achter, waar we gewoonlijk onze
kaartavond hadden. Zeer consciëntieus waren we van
alles van jullie afgebleven. Behalve wat aardappelen en
kolen die de buren (Spinhof16 en Kentgens17) wel eens
kwamen halen, zou je niets vermist hebben, zelfs geen
lucifer.
Zoo zaten we tot vrijdagmorgen 6 october. Ofschoon ik
met het oog op de razzia’s gewoonlijk thuis bleef, was
ik dien morgen naar de rechtbank gegaan. Wies
(Mostart) en Annie Dunselman waren boodschappen
doen (we aten overigens waar geen vuur en gas was,
van de gaarkeuken!). Om kwart voor elf ongeveer
hoorde ik enkele flinke slagen. Ik dacht direct aan
bommen, doch ik had geen idee van den ernst. Na in
den schuilkelder der rechtbank te zijn geweest, ging ik
eens in de richting van jullie huis kijken of daar niets
gebeurd was. Op straat zag ik Wies, zwaaiend met haar
armen, aankomen met naast zich Eddy. Ik dacht, die is
nogal vroolijk, ze weet misschien niet dat er bommen
gevallen zijn! Toen ik echter dichterbij kwam, schrok
ik. Eddy had zijn geheele gezicht vol bloed. Gelukkig
was dit niet zijn eigen bloed, doch van andere huis
genooten. Annetje, Ran, Guus en een der dienstmeisjes
hadden lichte verwondingen. Skief Houben18, die bij de
jongens toevallig op bezoek was, kreeg aan de slaap
een slagader door. Daardoor kwamen de anderen ook
onder het bloed. Toen ik de huiskamer binnenging,
waar de familie zat, verwonderde het mij dat iemand
daar levend uit gekomen was! Het buffet stond een
meter van de muur af. Steenen (baksteenen) en stukken
lagen er verspreid. De pickup (men luisterde juist naar
grammofoonmuziek) stond echter nog ongeroerd, zij
het onder een dikke laag steenschrot op tafel! Alle
deuren zijn ontzet. In de kelder waar gelukkig niemand
was, zag het nog verschrikkelijker uit. Het muurtje
tusschen speelkamer en gang was ingestort en de
houten wand tusschen speelkamer en verwarmings
kelder was weggeslagen.
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7. Mr. René Johan van Boven, geb. Roermond 5 aug. 1908,
advocaat en procureur, overl. ald. 2 nov. 1991; tr.
Utrecht 17 okt. 1935 mr. Adriana Gerarda Maria Smits,
geb. Waspik 17 dec. 1908, overl. Horn gem. Haelen 31
maart 2002.
8. De Ernst Casimir Rijwielfabriek was gevestigd op
Kapellerlaan 141. Jan Hox, geb. Beegden 1 sept. 1893,
rijksklerk 1e klasse bij de griffie van de arrondisse
mentsrechtbank te Roermond, overl. Roermond 11 sept.
1972; tr. 1. Melick en Herkenbosch 18 mei 1920 Maria
Elisabeth Könings, geb. Melick (op het Gebroek) gem.
Melick en Herkenbosch 29 dec. 1890, overl. Weert 21
jan. 1964, begr. Roermond 25 jan. 1964.
9. Johanna Antonia Droesen, geb. Meterik gem. Horst 26
april 1901, religieuse in de Congregatie der Kleine
Zusters van de Heilige Joseph, geprofest onder de naam
Rumolda, overl. Heerlen 12 juni 1996. Zij was een
jongere zus van Wim Droesen.
10. Anna Catharina Elisabetha Josepha Maria Dunselman,
geb. Watergraafsmeer 19 maart 1895, overl. Roermond
3 okt. 1967, dr. van Jan, historie- en portretschilder en
schilder van kerkelijke kunst, en Maria Laurentia Blom;
tr. Watergraafsmeer 7 febr. 1918 mr. dr. August Marie
Henri Hubert Mostart, geb. Venlo 25 okt. 1887, advocaat
en procureur te Roermond, juridisch adviseur van de
LLTB, overl. Roermond 4 juli 1923.
11. Anna Joanna Maria Josephina Emmanuella Mostart,
geb. Roermond 19 april 1922, heilpaedagoge, overl.
Roermond 11 okt. 1989, dochter van mr. dr. August
Marie Henri Hubert Mostart en Anna Catharina
Elisabetha Josepha Maria Dunselman.
12. Louiza Maria Josephina Hubertina Mostart, geb. Venlo 4
aug. 1886, overl. Roermond 3 juni 1964, schoonzus van
de schrijver van deze brief en tante van Anna J.M.J.E.
Mostart in de vorige noot.
13. Drs. Edmond Marie August Henri Delhougne, geb.
Roermond 8 febr. 1932, jur. drs., genealoog, overl. ald.
23 april 2013, zoon van mr. Joseph Edmond Delhougne
en Anna Maria Jacqueline Hubertina Mostart; later
oprichter en voorzitter van Stichting Instituut voor
Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond, thans
Stichting Edmond Delhougne.
14. Drs. Laurent Louis Marie Joseph (Ran) Mostart, geb.
Roermond 20 febr. 1921, arts, uroloog, overl. ald. 22
dec. 2002, zoon van mr. dr. August Marie Henri Hubert
Mostart en Anna Catharina Elisabetha Josepha Maria
Dunselman.
15. Drs. August Constant Marie Joseph Armand (Guus)
Mostart, geb. Sittard 15 febr. 1919, arts, radioloog,
overl. Venlo 26 juni 1980, oudste broer van voornoemde
Ran Mostart.
16. Drs. Hermannus Andreas Josephus (Herman) Spinhof,
geb. Nijmegen 20 maart 1913, arts, overl. Goirle 14 nov.
2000; tr. Zandvoort 18 mei 1942 Elisabeth Cornelia Maria
(Els) van der Mije, geb. Kerkrade 13 maart 1918, overl.
Goirle 26 mei 1998. Zij woonden op Stationsplein 5.
17. Drs. Simon Karel Kentgens, geb. Sittard 5 aug. 1910,
oogarts, overl. Roermond 18 maart 1958; tr. Utrecht 17
nov. 1937 Maria Hermine Terlingen, geb. Utrecht 24
jan. 1912, overl. Roermond 25 juli 1991. Zij woonden
op Stationsplein 4.
18. Mr. Josephus Maria Raphael (Scief) Houben, geb.
Vlodrop 5 aug. 1921, bedrijfsjurist Staatsmijnen,
directiesecretaris N.V. Ned. Gasunie, overl. Haarlem 13
juni 2015.
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Het pand Janssens-Dijcks na de bominslag. Collectie
Eric Munnicks
Onder alle stenen lag onze ”weck”. De trap van kelder
naar boven was geknakt. De gesloten kelder achter de
keuken, met ingang vanuit de kolenkelder, was open
geslagen. Ook de keukenkastkelder was opengerukt!
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19. Willem II Singel 1.
20. Marie-Louise Hoegen, oud dertien jaren, geb. Echt,
overl. Roermond 6 okt. 1944 (13 uur 30), dochter van
Petrus Martinus Hoegen, monteur, en Maria Wilhelmina
Hubertina Kornips.
21. Joannes Jacobus Hubertus Janssens, geb. Roermond 17
jan. 1889, groothandelaar in eieren, overl. ald. 14 nov.
1966; tr. Roermond 30 jan. 1912 Anna Maria Elisabeth
Dijcks, geb. Roermond 2 sept. 1890, overl. Horn 27 jan.
1986. Zij woonden op Willem II Singel 1.
22. Notitie in de marge: ”Ik hoor juist vertellen dat door een
bombardement van zondag Janssens-Dijcks uit Maasniel
weg is en nu in (het) Godshuis zit!”
23. Johanna Maria van Best, geb. Valkenswaard 27 nov.
1882, overl. Roermond 13 april 1955; tr. Valkenswaard
9 jan. 1906 Bernardus Josephus Lambertus Verhoeven,
geb. Deventer 3 maart 1876, directeur grinderij N.S.,
overl. Roermond 31 maart 1943. Zij woonde op
Stationsplein 6.

Twee bommen waren gevallen bij Janssens-Dijcks19
vlak achter jullie muurtje op de gebetonneerde
binnenplaats. Het huis Janssens-Dijcks is zoowat
geheel verwoest. Het dienstmeisje Hoegen20 werd
gedood. Meneer en mevrouw Janssens-Dijcks21
gewond, doch meneer is blijven rondloopen, hinkend
en zwaar verbonden. Mevrouw is in het ziekenhuis
opgenomen. Ze wonen nu bij den zoon in Maasniel.22
Overigens op het stationsplein geen gewonden.
Mevrouw Verhoeven23 is bij Truyen24. Spinhof is ook
elders, doch waar weet ik niet. Kentgens op
Godsweerderstraat in een vacant huis. Van der Grinten25
bij mr. Rieter26 (officier van justitie).
In 1944 bewoonde de familie Droesen het pand links
(nr. 7), met als buren Verhoeven (nr. 6), Spinhof (nr.
5) en Kentgens (nr. 4). Uiterst links is de oude
watertoren te zien naast het spoorwegemplacement.

Dochter Sofia Droesen staat juni 1945 op de puinhoop
aan de achterzijde van Stationsplein 7, waar de ingang
van de eerste spoortunnel werd aangelegd, die in 1954
werd geopend. Zij huwt in datzelfde jaar Paul
Janssens, zoon van het echtpaar Janssens-Dijcks.
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24. Mr. Peter Willem Hendrik Truijen, geb. Deurne 9 febr.
1877, advocaat en procureur, later hoofdinspecteur lager
onderwijs, overl. Roermond 6 april 1965; tr. Geldrop 6
febr. 1906 Paulina Joanna Maria van den Heuvel, geb.
Geldrop 29 aug. 1883, overl. Roermond 25 mei 1955.
Zij woonden op Willem II Singel 67.
25. Mr. dr. Mathias Johannes Alphonsus Maria (Mathieu)
van der Grinten, geb. ’s-Hertogenbosch 20 sept. 1877,
rechter en vicepresident bij de arrondissementsrechtbank
te Roermond, overl. Vrasene-Waas (Blg.) 13 dec. 1946
(ingeschreven Roermond 31 dec. 1946), zoon van
Arnoldus Hubertus van der Grinten en Christina
Josephina Smits; tr. ’s-Gravenhage 2 juni 1908 Sophia
Pietronella Maria (Sophie) van Haeren, geb. Utrecht 30
april 1881, overl. Roermond 27 sept. 1959.
26. Mr. dr. Paul Johannes Wilhelmus Rieter, geb. Venlo 7
nov. 1880, officier van justitie bij de
arrondissementsrechtbank te Roermond, overl.
Roermond 14 sept. 1965; tr. Arnhem 12 april 1910
Geertruida Johanna Jacoba Maria Walters, geb. Arnhem
30 april 1884, overl. Roermond 18 maart 1953.
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Jullie huis is aan de achterkant het meest beschadigd!
Alles en alles valt de schade aan meubels etc. wel mee.
Gordijnen en glaswerk uitgezonderd! Het porcelijn wat
boven stond is grootendeels weg. Een paar wandborden
bleven gespaard, doch wat beneden stond. Je mooie
servies is intact.
Een half uur na den bominslag had ik al Hoefnagels27
gecharterd en ’s middags heb ik en de heele familie met
veel hulp van anderen de voornaamste meubels en
kleeren en wat in de keukenkastkelder lag er uit
gehaald en geborgen in de drukkerij Van der Marck28.
Toen kwamen de huiszoekingen naar mannen. Geen
mannen meer op straat.
Met bolderwagens, kinderwagens etc. hebben Wies,
Annie, de dienstmeisjes, en niet te vergeten, Mies v.d.
Marck29 en de kinderen V.d. Marck uit de Munsterstraat
alles er uit gehaald! Het heeft tot eergisteren zaterdag
geduurd! Ik geloof dat alles er uit gehaald is en zoo wat
alles is in veiligheid en nagenoeg onbeschadigd!
Kleinigheden zullen wel vermist worden, want waar
zooveel menschen rondloopen zal misschien wel een
stukje zeep of blikje vermist worden, doch zelfs dat
weet ik niet zeker.
Van ons zelf is nogal veel weck, alle porcelein en
glaswerk en veel kleeren verloren gegaan. We zijn met
zijn negenen naar Betsy (Janssen-Thijssen) gegaan.
Deze was echter niet opgewassen tegen zulke drukte.
Daarom zijn we den volgenden dag naar de familie Van
der Marck in de Munsterstraat30 gegaan, die ons heel
hartelijk hebben opgenomen en waar we nu nog zijn.
Jullie kleeren en de voornaamste voorraad hebben we
ook hierheen laten brengen, omdat we dit veiliger
vonden dan in de drukkerij31.
Je moet de laatste regels niet misverstaan en denken,
dat Betsy en René (Janssen-Thijssen)32 niet aardig
waren. Integendeel, we werden er zeer hartelijk
opgenomen, doch we merkten wel, dat Betsy, die maar
steeds als gastvrije gastvrouw wilde blijven optreden,
dit niet vol kon houden. Bij Van der Marck hebben we
onze eigen kamers, hetgeen niet verhindert, dat we
natuurlijk toch veel gezamenlijk huizen.
Waar (er door de razzia’s) geen mannen te vinden zijn,
ligt je vast (vloer)kleed nog altijd in de voorkamer.
Reeds verschillende keeren heeft men toegezegd het te
zullen opnemen, doch dit is nog niet gelukt. Op een
nacht hebben sommige onverlaten zich gepermitteerd
daar een behoefte op te doen! Je moet denken, dat het
huis door gebrek aan ruiten vrij ligt!
Op 6 october viel nog een bom achter het huis van
Clocquet op den Godsweerdersingel. Daar zijn helaas
ergere dingen gebeurd. Mevrouw Mathieu Ament33,
Hans34, Paul35 en Elly36 Ament en het dienstmeisje37
werden gedood! Een dochtertje Ament ligt nog met niet
zware verwondingen op het ziekenhuis. Mijnheer
Clocquet38 werd zwaargewond en ligt nog op het
ziekenhuis, evenals mevrouw (en) dokter Joosten39 die
lichtgewond werden. Odekerken40, die bij Stark41
geëvacueerd was, heeft ook onder het puin gelegen en
is weer in het ziekenhuis opgenomen, ook diens
verwondingen waren niet ernstig.
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27. Pieter Hendrik Maria Hoefnagels, geb. Horst 19 aug.
1892, expediteur, overl. Roermond 1 juli 1954; tr.
Nederweert 26 okt. 1925 Anna Gertruda Smits, geb.
Helden 10 mei 1890, overl. Roermond 30 juli 1982. Zij
woonden op Mariagardestraat 25.
28. Veldstraat 19.
29. Maria Theodora Paulina (Mies) van der Marck, geb.
Roermond (Munsterstraat) 16 juli 1902, overl. ald. 27
febr. 1989, dochter van Henricus Jacobus Maria van der
Marck, boekdrukker, en Aleida Bernardina Johanna Ter
Laak.
30. Munsterstraat 12.
31. Dit bleek door gelukkig toeval een juiste keuze: de
drukkerij werd later tijdens een bombardement op 11
november 1944 door een voltreffer vernield.
32. Drs. Renier Hermanus Hubertus (René) Janssen, geb.
Belfeld 22 dec. 1896, arts, internist, directeur St.
Laurentiusziekenhuis, overl. Roermond 13 jan. 1985; tr.
Tegelen 2 febr. 1924 Elisabeth Mechtildis Hubertina
Thijssen, geb. Tegelen 9 febr. 1896, overl. Roermond 14
maart 1969. Zij woonden Jesuitenstraat 2.
33. Maria Catharina Elisabeth Pluijmaekers, geb. Schinnen
14 mei 1899, lerares landbouwhuishoudonderwijs,
overl. Roermond 6 okt. 1944 (11 uur); tr. Posterholt 12
mei 1925 Joannes Mathias Leonardus (Mathieu) Ament,
geb. Tungelroy-Weert 23 aug. 1896, inspecteur van de
LLTB, directeur der Provinciale aankoop vereeniging
van akkerbouwproducten, overl. Roermond 4 aug. 1989.
Zij woonden op Godsweerdersingel 30.
34. Henricus Hubertus Maria (Hans) Ament, geb.
Roermond 26 dec. 1932, overl. ald. 6 okt. 1944 (11 uur),
zn. van het echtpaar Ament-Pluijmaekers.
35. Paul Franciscus Marie (Paul) Ament, geb. Roermond 4
okt. 1938, overl. ald. 6 okt. 1944 (11 uur), zn. van het
echtpaar Ament-Pluijmaekers.
36. Elisabeth Maria Therèse (Elly) Ament, geb. Roermond 8
maart 1926, overl. ald. 6 okt. 1944 (11 uur), dr. van het
echtpaar Ament-Pluijmaekers.
37. Gertruda Catharina Antonetta Levels, geb. Nederweert
24 okt. 1908, dienstbode, overl. Roermond 6 okt. 1944
(11 uur), dr. van Martinus Hubertus Levels en
Wilhelmina Petronella Deckers.
38. Alphonse Servais Jean Clocquet, geb. Roermond 25
april 1878, assuradeur, ontginner, overl. (na een lang
durig ziekbed tengevolge van deze bomaanval) Roer
mond 21 maart 1946; tr. Roermond 8 okt. 1917 Catha
rina Antoinetta Lucia Hubertina (Lucie) van Crugten,
geb. Roer gem. Roermond 1 aug. 1888, overl. Roer
mond 31 aug. 1969, begr. Herten. Zij woonden in het
pand Godsweerdersingel 32, dat in 1946 werd gesloopt.
39. Drs. Johannes Hendrikus Hubertus Joosten, geb. Helden
3 nov. 1874, arts, overl. Roermond 19 juni 1947; tr.
Haarlem 9 okt. 1931 Petronilla Joanna Clasine Nijhout,
geb. Muiden 18 april 1892, overl. Boechout (B) 6 april
1976, begr. Helden-Panningen. Zij woonden op de
Maastrichterweg 3a (tegenwoordig Andersonweg 12).
40. Johannes Lambertus Augustinus Odekerken, geb.
Maastricht 4 juni 1883, oud-commissaris van politie te
Roermond, overl. Maastricht 27 juli 1973; tr. 1.
Maastricht 14 sept. 1907 Marie Louise Hubertine
Euphrasie Sprooten, geb. Maastricht 11 maart 1882,
overl. Roermond 28 april 1938, dr. van Michael
Josephus Hubertus Sprooten en Maria Bernardina
Hubertina Mostart (zus van de schoonvader van de
briefschrijver); hij hertr. Maria Elisabeth Theunissen.
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Slachtoffers van het bombardement van de familie Ament: v.l.n.r. Elly en Paul Ament, Maria Catharina Elisabeth Pluijmaekers en
Hans Ament.
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Door de bommen die bij Janssens-Dijcks vielen is nog
een Ramakers42 gedood, die in het oud huis van
Brinkman43 werkte. Hij werd door een scherf achter
zijn bureau getroffen. Ramakers woonde
Christoffelstraat hoek Bakkerstraat (sigaren- en
postzegelwinkel). Gisteren vielen bommen bij het
viaduct op de Venloscheweg waardoor de familie
Lutgens44 getroffen werd. Twee dooden en twee
zwaargewonden.
Gas en electrisch hebben wij reeds lang niet meer.
Water maar op vastgestelde uren.
Daarbij komen de voortdurende huiszoekingen. Jullie
kunnen je wel voorstellen dat zoo het leven geen
lolletje is, vooral als je je eigen spullen niet hebt. We
kunnen elkaar goed begrijpen, want we verkeeren in
dezelfde positie. Gelukkig is nog geen van onze
kennissen gesnapt en weggevoerd.
Jullie brief hebben we Zuster Rumolda laten lezen en
deze was zeer blij met dit teeken van leven.
Wies zal haar best doen te zoeken wat Mimi vraagt. Ze
is druk doende. De houten lamp en tennisracket zijn
gered. Evenals al het andere. Ik had den eerste dag al
den kelder achter de keuken (wijnkelder) laten
dichtsmeden, na daar nog wat waardevols te hebben
ingezet. Deze is vrijdag weer opengebroken en de wijn
etc. ligt nu in den huize Van der Marck Munsterstraat,
waar ook kleeren zijn. De meubels en de rest zijn bij
Van der Marck Veldstraat. Zoo althans is de verdeeling
in groote lijnen.
Zie zoo, nu het einde, we hopen en vertrouwen
elkander binnenkort gezond en wel met alles wat drum
en dran hängt terug te zien.
Vale, Ed
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PS Ik schreef omdat Wies en Annie den heelen dag
moeten draven, van ’s morgens tot ’s avonds om iets op
de bon te krijgen. Het is hier ontzettend moeilijk om
aan iets te komen, en men moet urenlang in de rij staan
om tenslotte dikwijls nog te horen dat er niets meer is!

41. Gerard Jozef Hubert Stark, geb. Roermond 26 nov.
1877, overl. ald. 2 maart 1955; tr. 2 Maastricht 21 dec.
1940 Dorine Marie Antoinette Odekerken, geb.
Maastricht 14 aug. 1894, overl. Roermond 6 sept. 1986,
zuster van J.L.A. Odekerken.
42. Lambertus Hubertus Ramakers, geb. Swalmen 1 dec.
1882, keurmeester, overl. Roermond 6 okt. 1944 (13 uur
30), zn. van Christoffel Hubertus Ramakers en
Wilhelmina Tobben; gehuwd met Johanna Maria
Elisabeth Walenberg.
43. Willem II Singel 2.
44. Hierbij overleden Anna Maria Lutjens, geb. Helmond 12
maart 1920, overl. Maasniel 15 okt. 1944, (dr. van
Johann Josef Hubert Lutgens, koopman te Amersfoort,
en Maria Catharina Hoefnagels), en haar zoon Henricus
Hubertus Lutgens, geb. Maasniel 30 jan. 1943, overl.
ald. 15 okt. 1944. Echtgenoot en vader René Lutgens,
geb. Roermond 1 dec. 1914, overleed enkele maanden
later te Roermond op 2 jan. 1945.
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I

Guus Mostart tr. 1880 Antoinette Vleugels
*1840 +1912

II

Guus Mostart
*1887 +1923
tr. 1918

*1852 +1926

Wies Mostart
*1886 +1964

Annie Dunselman

Guus Mostart

Ran Mostart

Betty Noordman

Truusje Knol

*1919 +1980
tr. 1950
*1925 +2013

*1921 +2002
tr. 1953

Anny Mostart
*1896 +1934
tr. 1925

Ed Delhougne

*1895 +1967

III
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*1896 +1966

Annetje Mostart
*1922 +1989

Eddy Delhougne
*1932 +2013

*1924 +2013

Geneagram met de onderlinge verwantschap tussen de familieleden Mostart, die in de brief vermeld zijn met weglating van de nietvermelde broers of zussen.
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