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Over de gemeente Boxmeer in de Tweede
Wereldoorlog is het nodige geschreven. Waarom
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dan toch weer een nieuwe publicatie? Omdat de

Hoop, in gespannen afwachting								 13

maanden september 1944 tot en met maart 1945
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een bijzondere periode vormden. De gemeente
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was officieel bevrijd, maar lag in de praktijk in
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de frontlinie. Een aantal gebeurtenissen uit die
periode is nog niet voldoende belicht.
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betekende wonen in een frontgebied voor de
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bewoners en welke militaire activiteiten vonden

De slag om De Bult						
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Twee hoofdvragen worden beantwoord: wat

er plaats in dat niemandsland tussen spoorlijn en
Maas?
Archieven en documenten die tot voort kort
niet openbaar waren of nog niet uitputtend be
studeerd zijn, vormden een bron die onbekende
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details openbaarde en tot nieuwe inzichten
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leidde.
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Daarmee beoogt ‘Tot frontgebied verklaard’
geen correctie te zijn van eerdere publicaties
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(zoals het uitputtende ‘Oorlog aan de Maas’ van

Prikacties in de kou 								

145

Freriks e.a. en ‘Lang geleden’ en ‘Geen circus

‘A bloody good show’
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maar oorlog’ van Cal Peters, maar een aanvulling
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op deze waardevolle publicaties.

Februari 1945
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betekende het voor de bewoners? - hebben de
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samenstellers met grote dankbaarheid mogen
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Voor het antwoord op de eerste vraag, - wat

putten uit de dagboeken van de zussen Barten van
de Stationsweg.
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verduidelijking van gebeurtenissen of begrippen
en als bronvermelding van citaten.
Bij de overname van fragmenten uit dagboeken
is de oorspronkelijke spelling gehandhaafd. Dat
geldt ook voor de oude munteenheid gulden. In
een enkel geval is een bedrag vergeleken met wat
het nu in euro’s waard zou zijn.
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