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De tocht over de Maas op kerstnacht 1944 

 
Dit is het verhaal over twee geallieerde piloten die zeven maanden door het verzet voor de Duitsers 
verborgen werden gehouden en er op kerstnacht 1944 in slaagden om van uit Roermond de Maas over 
te steken en de Britse linies te bereiken.  
 
Het begon op 25 mei 1944. Een Britse LW 498 Halifax bommenwerper van de RAF werd na een 
bombardementsvlucht op Aken om ongeveer 1 uur ’s nachts in de buurt van Roermond neergeschoten 
door een Duitse Juncker 88 nachtjager met als piloot Hauptman F. Müller van Nacht Jagd Geschwader 
I ( NJG ) Staffel 10. Zie het missing aircraft report, bijlage 1. 
 
In een na het oversteken van de Maas opgemaakt rapport wordt hierover vermeld : ‘Bij de nadering 
van Roermond werden wij aangevallen door een JU 88 die er in slaagde om de brandstoftanks van de 
linkervleugel te raken. Het vliegtuig vloog in brand en de verbinding tussen de kapitein en de rest van 
de bemanning werd verbroken.’ 
 
Van de zeven bemanningsleden wisten er ten minste twee het brandende vliegtuig per parachute te 
verlaten en veilig de grond te bereiken. Dit waren de Canadese navigator W.G. (Grant) Mc Kay en de 
Britse engineer Norman Thompson. Zie de foto van de bemanning, bijlage 2. Grant Mc Kay is 
vermoedelijk de man die helemaal rechts staat.  
 
Na zijn landing ten westen van Roermond nabij de Napoleonsbaan begroef Mc Kay zijn parachute en 
maakte zijn gezicht zwart met modder. Die nacht en een deel van de volgende dag hield hij zich schuil 
in de bossen. Tegen de avond klopte hij aan bij een boerderij in de buurt van Heel en maakte zich 
bekend als Canadees. Omdat hij merkte dat de bewoners bang waren, vertrok hij meteen nadat hij wat 
te drinken had gekregen. Dit herhaalde zich de volgende dag bij een andere boerderij. Ook hier waren 
de bewoners bang. De avond daarop probeerde hij het weer bij een boerderij in de buurt van Leveroy 
en daar had hij geluk. Een jonge man gaf hem wat te eten en bracht hem in contact met het verzet. Van 
af die dag, 27 mei 1944, namen de leden van het verzet hem onder hun hoede. Mc Kay vermeldt daar 
over : ‘From that time on I was looked after until I reached the Brittish lines on 24 dec 44’.   

Nadat hij de Britse linies had bereikt zijn er volgens een standaard procedure van het Britse leger de 
zogenaamde escape & evasion reports opgemaakt. Hierin moesten vliegeniers, die er in geslaagd 
waren om uit bezet gebied te ontkomen, hun belevenissen vastleggen. Uit deze rapporten is redelijk 
exact bekend op welke adressen Mc Kay gedurende die zeven maanden in Limburg heeft verbleven. In 
zo’n e & e report wordt het volgende vermeld. 
 
27 mei – 30 mei  Jan Ament Leveroy. 
Jan Ament was de uit Roermond afkomstige hoofdonderwijzer in Leveroy. Hij verschafte Mc Kay 
kleding en bracht hem onder bij een boer Gubbels genaamd. 

30 mei – 4 juni   Peter Cleef Heythuisen 
Peter Cleef was een uit Roermond afkomstige onderwijzer in Heythuisen. Peter schreef in 1946 een 
brief aan Mc Kay waarin hij hem vroeg hoe het hem vergaan was na het vertrek uit zijn huis. Mc Kay 
antwoordde daarop met een lange brief vol met details over zijn verblijf in Limburg. Samen met de e 
& e reports levert die brief een beeld op van de belevenissen van Mc Kay in bezet gebied.  

12 juni – 2 augustus 
Op 12 juni werd Mc Kay door een onbekende man achter op een fiets naar De Weerd in Roermond 
gebracht. Daar wachtte de Roermondse verzetsman Frans Verbruggen op hem. Frans bracht hem onder 
bij G.W. (Gerrit?) Melis, die in De Weerd woonde. Bij Melis ontmoette hij ook zijn 
medebemanningslid Norman Thompson, die na zijn landing eveneens contact had kunnen leggen met 
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het verzet. Een lid van het Roermondse verzet, Mies Verbruggen, die naar alle waarschijnlijkheid de 
echtgenote of een familielid van Frans Verbruggen was, bezocht hen daar om de tien dagen en bracht 
dan Engelse boeken en spelletjes mee. 

2 augustus – 28 augustus 
Een man met de naam Mathieu zette Mc Kay en Thompson met een roeiboot over de Maas. Daar 
werden zij opgewacht door Mies Verbruggen. Mies bracht hen naar het huis van de familie Yprenburg 
aan de Minderbroedersingel 56 in Roermond. Volgens Mc Kay bestond deze familie uit een vader, een 
moeder, twee zonen en twee dochters. 

28 augustus – 11 september 
Op 28 augustus rees het vermoeden dat de Duitsers het huis van de familie Yprenburg met een bezoek 
wilden ‘vereren’ omdat zich daar eerder een lid van het verzet schuil had gehouden. Om deze reden 
werden Mc Kay en Thompson ondergebracht bij de familie Trumans aan de Dr. Leursstraat 1 in 
Roermond. De heer Trumans was bakker en gaf de twee goed te eten. Mc Kay vermeldt : ‘He fed us 
very well and gave us a hot bath’.  

13 september – 14 september 
Omdat de kust weer veilig was werden de beide mannen opnieuw onder gebracht bij de familie 
Yprenburg. 

14 september – 23 december 
Mevrouw Yprenburg was in verwachting en het verblijf van twee geallieerde piloten riep natuurlijk 
spanningen op. Daarom nam Mies Verbruggen, die op de Minderbroedersingel 27 in Roermond 
woonde, de twee mannen in huis. Mc Kay vermeldt dat de familie Verbruggen een goede en moeilijk 
te ontdekken schuilplaats had gebouwd. Hij vertelt verder dat het gedurende deze periode eigenlijk 
onmogelijk was om het huis te verlaten omdat de Duitsers voortdurend razzia’s hielden. Tijdens een 
van die razzia’s hebben Mc Kay en Thompson zich verstopt in een ‘disused cesspit’ een niet meer in 
gebruik zijnde beerput in de tuin van Mies Verbruggen. 
Het spreekt van zelf dat Mies Verbruggen tegenover Mc Kay en Thompson haar mening gaf over het 
gedrag van de Duitse troepen in deze periode. Mc Kay vermeldt daarover dat de Duitse soldaten tussen 
de zeventien en vijf en twintig jaar oud waren en dat hun gedrag bijzonder slecht was, general 
behaviour very bad.’ 

Op 15 december 1944 vaardigde de ortskommandant van Roermond, Ulrich Matthaeas 1), het bevel 
uit dat alle mannelijke bewoners van Roermond in de leeftijd van 16 tot 60 jaar zich bij de 
Ortskommandantur dienden te melden. Zie bijlage 3. De Roermondenaren begrepen wel dat dit de 
mogelijke voorbode was van arbeitseinsatz in Duitsland. Er meldde zich dus vrijwel niemand. Dit 
bevel leidde er toe dat de leden van het verzet, zelfs als zij over een ausweis beschikten, zich niet of 
nauwelijks meer op straat konden vertonen omdat zij anders het gevaar liepen door de Duitsers gepakt 
te worden. Dit bemoeilijkte niet alleen hun werk maar leverde ook nog eens gevaar op voor Mc Kay 
en Thompson. Die twee moesten dus zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht.  
 
Op dat moment werd bekend dat twee leden van het Roermondse verzet, Kees en Wim Cillekens van 
de IJzerwarenhandel Cillekens-Dreessens in de Neerstraat 34 in Roermond, van plan waren om op 
kerstnacht 1944 met kano’s de Maas over te steken. Zij hadden Kerstnacht uitgekozen omdat zij 
hoopten dat de Duitsers met de gedachten aan fröhliche Weihnachten dan de nodige alcoholica zouden 
nuttigen en minder waakzaam zouden zijn. Dit plan werd met Mc Kay en Thompson besproken en 
beiden stemden er in toe om mee te doen aan deze bepaald niet ongevaarlijke onderneming. 
Mc Kay vermeldt nog dat Wim Cillekens met het oog hierop kano’s naar de Steelhaven nabij de 
houthandel van de familie van Esser wilde laten brengen. ‘He then told us that he was getting canoes 
taken to a factory het Steelfabriek west of Roermond.’ Volgens een niet meer te verifiëren familiesaga 
zouden Thea en Onnie Cillekens enkele kano’s omwikkeld met oude vloerkleden op een handkar van 
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de achterkant van het pand Cillekens aan de Roersingel naar het Steel hebben gebracht. Omdat 
mannen de kans liepen om door de Duitsers te worden opgepakt, is dit ‘karweitje’ vermoedelijk 
inderdaad door vrouwen geklaard. 
 
Op de avond van 23 december werden Mc Kay en Thompson in dameskleren gestoken en werden zij 
vermomd als vrouwen naar het huis van de familie van Esser aan de Steelhaven gebracht. Over deze in 
de geschiedenis van Roermond redelijk unieke episode vermeldt Mc Kay ‘On the evening of 23 dec 
Sgt. Thompson and myself were dressed in girl’s clothes and left the house with Atty Iprenburg.’ 
Bij de familie van Esser kregen Mc Kay en Thompson een maaltijd en overnachtten zij. In de nacht 
van 24 op 25 december startte de overtocht om 3 uur. Het plan was dat elf personen aan de oversteek 
zouden deelnemen, namelijk Thompson en Mc Kay, vier inwoners van Roermond te weten Frans van 
Esser, zijn zwangere echtgenote Ank van Esser - Hamilton of Silvertonhill, Kees Cillekens alsmede 
een vierde inwoner van Roermond. Zijn naam is ondanks naspeuringen bij onder meer het archief van 
de Stad Roermond jammer genoeg niet meer te achterhalen.  
Deze zes zouden met drie kano’s de Maas oversteken. Bij hen zouden zich nog vijf anderen voegen 
namelijk Jacques van Esser, een broer van Frans, zijn vrouw Paula van Esser - Bongaerts, die ook 
zwanger was, hun twee kleine kinderen Emmy en Jennik en een uit Heerlen afkomstig nicht van Frans 
en Jacques van Esser, Mia Huijts. Mia was begin november uitgenodigd om bij de familie van Esser te 
komen logeren maar als gevolg van het oprukken van de geallieerde troepen in Zuid Limburg kon zij 
niet meer terug naar huis. 
Bij het vertrek deed zich een probleem voor. Jacques van Esser, zijn vrouw Paula, de kinderen Emmy 
en Jennik en Mia Huyts zouden vertrekken met de zeilboot van de familie van Esser, een Valk. Om te 
voorkomen dat de kinderen zouden gaan huilen, Jennik was nog geen jaar oud, waren de kinderen 
‘gevoed’ met klontjes suiker gedrenkt in cognac. Dat werkte echter niet want toen zij in de boot 
wilden stappen begonnen de kinderen te huilen. Na een kort beraad werd besloten dat dit te gevaarlijk 
was en dat Jacques en de zijnen niet aan de oversteek zouden deelnemen.  
 
Behalve de mededeling van Mc Kay ‘Kees Cillikans took us across the river from the wood factory’ 
zijn er geen getuigenissen van die zes over de oversteek bewaard gebleven. Het toeval wil echter dat 
zich aan de overkant van de Maas een Engelse militair bevond, die de zes na hun overtocht heeft 
gesproken. Zijn naam is Rex Wingfield. Wingfield heeft over zijn belevenissen in de tweede 
wereldoorlog een boek geschreven ‘Een Tommy in de Lage Landen’ 2). Daarom laten wij Wingfield 
aan het woord.  

‘Een streep lichtspoor vlamde op, niet ver van ons. Het gehamer van een Bren verstoorde even de 
majestueuze rust. Dan was het weer stil. We schreven het incident toe aan een al te bezorgde 
schildwacht. De volgende morgen bleek dat wij verkeerd gedacht hadden. Bij de 
ochtendschemering ging ik terug naar de inlichtingensectie. De deur van het bureau was gesloten. 
Ik liep de hoek om en klopte op het raam. Korporaal Carter leunde naar buiten. 
‘O, ben jij het. Klim er maar in. Sorry dat de deur dicht is. Ik heb een conferentie, maar de arme 
drommels hebben voor vandaag wel genoeg ondervraging gehad’.  
Ik keek rond. Om de tafel zaten vijf mannen en een meisje, in elkaar gezakt van vermoeidheid. De 
korporaal gaf mij uitleg. De twee grootste mannen waren geallieerde vliegers, die zeven maanden 
geleden in de buurt van Roermond waren neergeschoten. De verzetsbeweging had hen enkele 
maanden lang onder de neus van de Duitsers geherbergd. De overige leden van het troepje waren 
Nederlanders. Ze waren op kerstavond de Maas overgestoken. Dat had hen de meest gunstige tijd 
voor hun onderneming toegeschenen. Op kerstavond was het grootste deel van de Duitsers 
dronken. Ze waren ongehinderd over straat gelopen langs groepjes lallende Duitsers, die te ver weg 
waren om zich nog te bekommeren om burgers die zich niet aan de spertijd hielden. Rustig waren 
zij naar de rivier gegaan waar op een bepaald punt hun kano’s gereed lagen. Op hun weg moesten 
zij een Duitse schilwacht passeren. In volmaakte filmstijl hield het meisje hem bezig terwijl de 
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kano’s te water gelaten werden. De schildwacht werd toen door een van de mannen buiten gevecht 
gesteld en daar gingen ze. Op de Engelse oever aangeland lieten zij de kano’s wegdrijven. Onze 
uitbrekers beseften niet aan welke gevaren zij ontsnapt waren. De Duitsers hadden namelijk de 
beroerde gewoonte riviermijnen te gebruiken. Deze werden een mijl stroomopwaarts van 
Roermond te water gelaten en eind stroomafwaarts weer opgevist. De mijnen dreven onder het 
wateroppervlak. Een stalen pen stak even boven water uit. Wanneer deze stalen pen meer dan 
vijftien graden uit zijn verticale stand boog, dan ging het geval! 
Vervolgens was het gezelschap wonder boven wonder ongedeerd door een van onze mijnenvelden 
gekomen en tenslotte had een schildwacht hen in het oog gekregen en voor alle zekerheid een straal 
uit zijn Bren op hen afgevuurd. Het lichtspoor was akelig dicht langs hen heen gefloten. Dat was 
het ‘incident’ van kerstavond geweest. 

Wingfield vertelt verder dat hij aan de vier Roermondenaren een plattegrond van Roermond liet zien, 
die via luchtfoto’s was vervaardigd. De Duitse stellingen stonden daarop in rode en blauwe inkt 
aangegeven. De vier controleerden de bevindingen en konden enkele veranderingen in de situatie 
doorgeven. Vervolgens werd de artillerie gebeld met het verzoek om heel vroeg in de volgende 
ochtend een spervuur te beginnen als de Duitsers de stellingen bezet zouden hebben. Op de vraag van 
de Engelsen wat daarvan de gevolgen zouden zijn voor de inwoners van Roermond antwoorde een van 
de vier, die Engels sprak, dat die inwoners tot zonsopgang niet op straat mochten komen en dat, omdat 
de meesten van hen in kelders huisden, er niemand getroffen zou worden.  
Vervolgens trakteerden de Engelsen de vier plus de twee Canadezen op een maaltijd. Toen de kok 
hoorde wie zij waren schepte hij hen extra op. Zij aten niet veel. Op de vraag van de Engelsen wat er 
scheelde antwoordde een van hen ‘Onze maag is ingesteld op kleine beetjes. Wij krijgen het niet op.’ 

Om half vier in de ochtend wekte Wingfield de zes en leidde hen naar de toren van kasteel Horn. Toen 
begon er een verschrikkelijk artilleriebombardement op Roermond. Elke paar seconden verscheen een 
gedeelte van Roermond in silhouet tegen de gloed van de ontploffing. Wingfield hoorden de 
Roermondenaren tegen elkaar praten waarbij het woord ‘straat’ herhaaldelijk terugkwam telkens als 
zij de wijk noemden die getroffen werd. Plotseling groeide uit Roermond een gloed op als een 
paddenstoel van lekkende vlammen. De omtrekken van de stad werden scherp verlicht. Toen kwam de 
slag, een diepe rollende aangehouden donder. Een van de Roermondenaren schudde Wingfield 
enthousiast de hand. ‘Hoofdmunitiemagazijn!’. De volgende passage geeft duidelijk het gevoel op dat 
moment weer.  

Mijn gelukkige stemming van ‘dat zal de vlegels leren’ smolt weg toen ik het Nederlandse meisje 
zag. Haar gezicht was roze en bleek tegelijk in de gloed en ze huilde bitter. De Engels sprekende 
Nederlander zag mijn gezicht verstrakken. ‘Trek het u maar niet aan. Het is hard maar het is 
noodzakelijk.’ 

De Engelssprekende Nederlander is vermoedelijk Frans van Esser geweest. Als dank voor de 
overtocht schonk een van de vliegeniers hem zijn horloge. Volgens zijn dochter Marijke heeft hij dat 
nog jaren gedragen. 

Kees Cillekens ontving na WO II dankbetuigingen van respectievelijk de Amerikaanse, de Engelse en 
de Franse regering alsmede de Franse onderscheiding ‘Diplôme de Passeur. Zie de bijlagen 4, 5, 6 en 
7. 

Tot slot mag nog vermeld worden dat de spanningen rond deze tocht gelukkig geen nadelige invloed 
hebben gehad op de twee zwangere dames. Ank van Esser werd in 1945 moeder van Marijke en Paula 
van Esser moeder van Joep. 
 

Mr. F.M.H. Cillekens 
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Met dank aan Marij Cillekens, San van Esser, Marijke van Esser, Emmy van Esser, Eric Munnicks, Co 
de Swart en John Howes voor hun hulp bij mijn onderzoek en voor hun aanvullingen en correcties. 
 

1. Die zelfde Ulrich Matthaeas gaf op 26 december 1944 de opdracht om 14 inwoners van 
Roermond te laten fusilleren. 
 

2. Een Tommy in de lage landen, R.M. Wingfield. Oorspronkelijke titel : The only way out. 
Uitgegeven door uitgeverij Het Spectrum 


