
IX

Oorlog en bevrijding

9.1 Egchel en de oorlog
1940-1945

Op 10 mei 1940, vrijdag voor Pinksteren trokken de

Duitse soldaten met tanks en wagens ’s morgens om 7

uur Egchel binnen over de huidige Roggelseweg. Het

zware geschut, de tanks en vrachtwagens en de solda-

ten met geweren op hun schouder maakten een niet

te vergeten geluid op de grindweg. Zij trokken naar

Roggel en Roermond. De radio bracht even later het

onheilsnieuws ”Nederland was overvallen door de

Duitsers”.

Brandbommen op de Egchelhei.
Egchel kreeg voor het eerst te maken met de harde

werkelijkheid van de oorlog op Witte Donderdag 8

april 1941. Die dag vielen honderden brandbommen op

de Egchelhei. De eerste vielen juist voorbij de boerde-

rij van Smeets en het inslagspoor liep tot over het

kanaal. Enkele ervan troffen de boerderij van Rooijak-

kers Petran op de Egchelhei (thans Karissendijk 11).

De kinderen lagen op dat tijdstip in bed. Vader en

moeder Rooijakkers waren nog op.

Een brandbom viel een meter van de hoofden van Piet

en Hay Rooijakkers, maar kon door vader snel naar

buiten worden gegooid. In totaal vielen vijf brand-

bommen op het huis. Een viel door het dak in de ach-

terkeuken, een andere in de koestal, twee in de

schuur in het roggestro en een in de varkensstal,

zodat de schuur snel in brand stond. Omdat de brand

achteraan in de schuur ontstond, was er voor de kin-

deren geen direct gevaar en konden ze gered worden.

Veel mensen kwamen kijken en hielpen waar dat kon,

totdat vijf Duitse soldaten van de schijnwerper op de

Huls per fiets aankwamen. Iedereen moest weg en met

lede ogen toezien hoe de boerderij steeds verder

afbrandde. 

De soldaten hielden met gespannen geweren de opge-

komen mensen terug. Toen een soldaat de voordeur

probeerde in te trappen, greep Petran Rooijakkers de

soldaat vast. In het tumult greep de juist gearriveerde

politie-opper Van der Mullen in, waarna de vijf Duitse

soldaten verdwenen. De brand was toen al zover, dat

blussen niet meer hielp; de hele boerderij brandde uit.

Het vee, een paard met veulen en enige varkens kon-

den worden gered. 
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9.1 Boerderij Rooijakkers, Karissendijk op 11 april 1941. Op de voorgrond Piet Rooijakkers met paard Lies. V.l.n.r. N.N., N.N., Frans Gom-

mans Heuvelhoek, 4. Sjeng Jacobs (van Mesters Piet), Piet van de Weerde uit Meijel, Matheu Hendrikx.



Vesting Egchel
In Egchel vestigde zich in de boerderij van Tun Vest-

jens (nu varkenshandel Hanssen) Generaal Wolfgang

Erdmann (46 jaar) met zijn naaste medewerkers. Hij

was commandant van de zevende parachutistendivisie

en tot september 1944 chef-staf van generaal Kurt

Student. De generaal werd goed beveiligd door de

Duitsers. Alle toegangswegen in Egchel werden voor-

zien van poorten. Op de Molenheg was een poort ter

hoogte van waar nu tuiniersbedrijf Jac Wijnen ligt. Op

de Hoekerstraat was bij Hilkes Bér een poort, evenals

op de Egchelseweg ter hoogte van Jac Lemmen (Jantje

Jac). Op de huidige Gielenhofweg, toen nog Egchelse-

weg, bevond zich de poort 25 meter voor het huis van

de familie Mols (nu Gielenhofweg 8).

In de vesting waren heel wat soldaten gelegerd. In de

schuur bij Gommans lagen er alleen al 28. De Duitsers

hadden bij Martes Giel (Gommans) op de Molenheg het

paard en wagen gevorderd om elders voedsel te halen.

Nöl Gommans kon zich herinneren dat de Duitsers op

een dag naar Meijel trokken. Toen ze terugkwamen,

hadden ze een varken in een zeugenbak en verschei-

dene andere zaken die ze naar de Heimat wilden stu-

ren. Het varken werd op de koestal gebracht om

geslacht te worden. Een Duitse soldaat moest het dier

aan de staart omlaag duwen. De kok van de generaal

haalde zijn revolver en schoot het varken door de kop.

Het varken had nog niet zijn laatste adem uitgestoten

of het geschreeuw van het beest werd overgenomen

door een schreeuwende Duitser. De kogel was door de

kop van het varken gegaan, vervolgens geketst op de

betonnen stalvloer en onder het varken door bij de

Duitse soldaat op de edele delen terecht gekomen. De

paniek van jewelste bij deze bloederige verwonding

was begrijpelijk.

Dat de Duitsers het niet altijd slecht meenden met

degenen bij wie ze onderdak hadden, bleek wel uit het

feit dat ze het varken elders haalden. Bij Martes Giel

werden de varkens, die ze zelf stiekem aan het mesten

waren, gespaard.

De bevrijding
Op 8 september 1944 kwamen ’s morgens Duitse solda-

ten bij de boerderij van Piet Thiesen op de Egchelhei.

Zij namen hun intrek in de boerderij en groeven hun

stellingen en schuttersputjes om het kanaal te kunnen

verdedigen. De soldaten sliepen in de schuur. Een sol-

daat had een kom geleend om aardappelen te koken

boven een houtvuurtje aan het kanaal. Toen hij de kom

terugbracht, vertelde hij, dat hij verwachtte dat bin-

nenkort de Tommy zou komen. Gekscherend vroeg hij

de familie Thiesen in zijn naam de groeten over te

brengen aan de Tommy’s, de bevrijdende geallieeerden.

Op 17 september trokken grote groepen bommenwer-

pers en transportvliegtuigen over. Zij vlogen richting

Brabant en Peel. De transportvliegtuigen trokken

zweefvliegers, begeleid door jachtvliegtuigen. De geal-

lieerden rukten op en de bevrijding zou vanuit het zui-

den komen.

Op 26-27 september werd Meijel bevrijd door de Britten.

Op dezelfde dag werd in de namiddag door Duitse sol-

daten de Roggelse Brug bij Steeghs opgeblazen. De jon-

gens van Thiesen werden onder het rooien van de

aardappelen aangesproken door een soldaat. Hij vertel-

de, dat de brug gesprongen zou worden en dat het

daarom beter was zich in veiligheid te brengen. In de

laatste dagen van oktober werd vooral in de morgen

flink geschoten richting Haamberg en Meijel. Op de

Haamberg hadden de Duitsers een zogenaamd Stalinor-

gel (elektrisch mortier) opgesteld.

Op 15 november kreeg de familie Thiesen opnieuw

inkwartiering van zeven Duitse soldaten. Ze groeven een

stelling en om deze te camoufleren werd een kar op zijn

kant gezet. In een klein bos, gelegen achter de boerde-

rij van Petran Geurts (nu Frits Lemmen), werd een

kanon opgesteld. Het front rukte op. De kanongeluiden

kwamen steeds dichterbij. De Duitsers bewaakten met

drie man de stelling en drie rustten uit in de boerderij.

De zevende mocht de wacht houden. Hij koos hiervoor

een zeer ongelukkige plek, precies bij de ingang van de

schuilkelder waarin Jacques, Coen, Wiel en Frens Thie-

sen en onderduiker Jac van Megen uit Baarlo zaten. 
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9.2 Generaal Erdman in januari 1945.



De oversteek van het afwateringska-
naal bij de Roggelse Brug
Dat de Duitsers de brug over het kanaal lieten sprin-

gen was voor de oprukkende Engelsen geen belemme-

ring. De 153e brigade van de 51e Highland divisie

bereikte op 16 november 1944 het Afwateringskanaal.

Van daar werden de Duitse stellingen in kaart

gebracht. Het 5e Black Watch bataljon maakte deel uit

van deze brigade en betrok op 16 november stellingen

rond de Ophovense Zandberg langs de weg Roggel-Hel-

den. Vanuit de huidige Melkweg kon men zien, dat in

de Neerhei veel tanks en auto’s gereed stonden om het

kanaal over te steken.

Om 19.00 uur werd gestart met het ruimen van de mij-

nen. Verscheidene soldaten raakten hierbij gewond en

twee bren-carriers werden vernield. De Duitse artillerie

bleef 17 november de hele dag de bossen ten zuiden

van het Afwateringskanaal beschieten. Bij de kanalen-

kruising in Meijel was de strijd van de Camerons te

horen. Om 22.00 uur startte de aanval. Het 5e Black

Watch bataljon stak zo’n 200 meter ten noord-westen

van de Roggelsebrug met rubberbootjes het kanaal

over. Op het zelfde tijdstip trok bij de Neerse Brug het

1e Gordonbataljon het kanaal over. Daarna zette het

5/7 Gordon Highlandersbataljon de aanval van het 1e

Gordonbataljon voort naar Egchel. De actie werd onder-

steund door voldoende artillerie en tanks van het 144e

Royal Armoured Corps. Mijnenruimers, de zogenaamde

Flails, moesten de routes van mijnen zuiveren.

Een bange nacht begon. Het granaatvuur kwam tot

achter boerderij Thiesen en in de boomgaard. In de

schuilkelder drong zelfs de geur binnen van de kruit-

damp. Mortiergranaten en kogels van mitrailleurs vlo-

gen over het erf. 

De bevrijders schoten ’s middags vanaf het Afwate-

ringskanaal in de richting van de boerderij. Overal

waren granaatinslagen in de grond. Ook werden vlam-

menwerpers gebruikt in de strijd. De korenmijten vlak

bij de silo vlogen in brand, het was een vuurzee. De

schop moest het eveneens ontgelden en stortte aan

een zijde volledig in. In de silo werd van angst zo luid

gebeden, dat de Duitsers aan de ingang om stilte rie-

pen. Door al dat geroezemoes konden zij niet horen of

de Tommy’s al over het kanaal waren. De hele nacht

was zeer rommelig met veel gedonder in de lucht.

Toen het wat rustiger was, hoorden de onderduikers

iemand praten bij de ingang van de silo. Nilke Thiesen

klom het laddertje op en keek recht in de ogen van

een Schotse soldaat die een geweer op de ingang van

de silo richtte en, zoekend naar mogelijk aanwezige

Duitse soldaten, vroeg: ”Mof ?” Zij kon hem niet ver-

staan, maar probeerde duidelijk te maken dat er nog

meer mensen in de schuilkelder in de schop zaten.

Gevolgd door de Schot liep Nilke naar de tweede

schuilkelder. De Schot bleef extra voorzichtig, want er

konden nog Duitsers aanwezig zijn. De schuilkelder

werd opengemaakt en iedereen ging naar de silo. In de

morgen van 18 november was de strijd geluwd. Voor-

zichtig ging men op verkenningstocht. Een dag na het

vertrek van de Duitsers hadden Engelse soldaten zich

in de boerderij ingekwartierd. In de kamer en in een

slaapkamer lag op veel plaatsen bloed. Waarschijnlijk

zijn er doden of gewonden gevallen. Nilke was 17

november jarig; haar broer Jacques werd een dag later

25 jaar, terwijl een Engelse soldaat in de schuur die

dag zijn 23e verjaardag vierde.

Onder leiding van luitenant Scott bereikte het com-

mando de oever van het kanaal. Van zeer dichtbij wer-

den de Engelsen beschoten door mitrailleurvuur. Toen

ze naar de bootjes wilden kruipen werd een soldaat

getroffen en zeer zwaar gewond. 
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9.3 De gesprongen Roggelse Brug.



Volgens Tom Renouff spoten waterfonteinen door ont-

ploffende granaten omhoog langs de gammele bootjes

waarin zij zaten. Ongeschonden werd de overkant

bereikt. Aan de Egchelse kant was een prikkeldraad-

versperring. Tom ging er onder door. Een soldaat die

over de draad stapte, werd gedood. Het slachtoffer

werd vanuit de wei, waar hij dodelijk getroffen werd,

naar de boerderij van Thiesen gebracht. Daar werd hij

in een slaapkamer op bed gelegd. De ongelukkige was

soldaat Bob Stoker; hij was sinds 06-01-1944 in

dienst, op 25 juli 1944 naar Noordwest-Europa

gestuurd en sinds 5 augustus 1944 bij de Black Watch.

Bij Steeghs aan de Roggelseweg werd na de oversteek

over het kanaal een granaat in de kelder gegooid. Daar

zat een Duitser die niet uit de kelder wilde komen. Hij

werd later begraven op de plaats waar nu het huis van

Jac Steeghs staat aan de Roggelseweg.

Stammes Graad wilde de paarden in de Neerhei een zak

korenkaf brengen. Zijn dochter Maria liep mee, maar

toen Graad Duitsers bij de Roggelse brug zag staan, zei

hij: ”Ga maar gauw terug, ik ga wel alleen.” De fami-

lie Dorssers werd gewaarschuwd door Netje (van de

Bruk) dat de brug opgeblazen zou worden. Men wist,

dat de brug voorzien was van springstof. Ze zouden

volgens afspraak voor de vernietiging gewaarschuwd

worden, omdat ze nog twee runderen in de Neerhei

hadden lopen.Toen ze het vee wilden halen, hield een

Duitse soldaat hen tegen. Na enig aandringen loodste

de Duitser de kinderen Dorssers tussen de mijnenvel-

den door naar de runderen. De dag daarna werd de

brug opgeblazen. De beschietingen zouden pas later

volgen. Toen het offensief startte, schoot men vanuit

de Egchelhei over het huis van Stammes Graad richting

Van Lier op de Keuperhei. Op een gegeven moment was

door het granaatvuur de hele voordeur verdwenen.

Een binnenlopende Duitser waarschuwde de familie

Nijssen voor de komende tankaanval.

Bij het begin van de beschietingen op donderdagmid-

dag viel de eerste granaat in de schuur van de familie

Dorssers (Koëb) en verwondde Jo Dorssers aan het

been. Verschillende dagen heeft hij gelegen met veel

pijn, waarna een Duitser de wond verbond. Toen de

beschietingen toenamen trok de familie zich in de kel-

der terug: vader en moeder Dorssers met zeven kinde-

ren, Grit Dorssers, vader en moeder Ottenheijm met

vier kinderen, Pietje Geurts, Lies Vossen en Netje

Hendriks met drie kinderen van Kubbes Steeghs. De

hele groep heeft niet lang meer in de kelder gezeten.

Toen Piet Geurts in de vroege morgen even naar bui-

ten ging, kwam hij terug met een Engelsman, die

ondanks een getrokken revolver, de bode van de

bevrijding was.

Vanaf de Sluis bij Van Lier kwamen Engelse soldaten.

Zij onderzochten het gebied op mijnen, maar troffen

niets aan. Een wit lint markeerde het onderzochte

gebied. Vier tanks, een jeep en een anti-tankkanon

volgden hen. De laatste reed zich vast in de modder.

Een tank posteerde zich achter een kippenhok. Een

appelboom moest hiervoor wijken. Twee andere tanks

reden door de Kemp naar de Hub of Egchel.

Stellingen werden nog gegraven bij Geurts en bij het

fietspad, achter de boerderij van Tielen. Tegen de avond

vertrokken de soldaten naar de Melkweg en de gespron-

gen Roggelse Brug. Een bulldozer duwde het kanaal

dicht, zodat de tanks er beter overheen konden.

Bij buurman Tinus ziene Zef (Joseph Janssen) waren

de sporen van de zware nacht nog het meest zichtbaar.

Hier was heftig geschoten. De Duitsers hadden sinds

enkele maanden een radiostation ingericht in de

woonkamer. Vanuit het raam had men ook een goede

uitkijk op de weg, het kanaal en de Roggelse Brug.

Strategisch dus een belangrijk punt. De jonge Nel

Janssen zag de duister geklede lange mannen met

vreemde dingen voor de ogen door hun huis lopen.

Later begreep ze dat het verrekijkers waren. De fami-

lie Janssen moest samen met de Duitsers eten. De

Engelsen moeten goed geweten hebben wat in de

boerderij van Janssen ingericht was.

Na de beschieting trof de familie Janssen een dode

Duitse soldaat in huis aan. De andere soldaten hadden

zich in veiligheid gebracht in de kelder van de boerde-

rij. De huishoudhulp van de familie Janssen voegde

zich bij hen. De Duitser werd aan de andere zijde van

de weg begraven. Verschillende jaren na de oorlog werd

de soldaat opgegraven en naar Duitsland overgebracht.

Bij de buurman van Tinus ziene Zef, Blinjes Gielke

(Henderikx), was de hele veestapel door granaten

gedood. Verder was ook het dak van het huis vernield.

Op de slaapkamer van Wiel Manders, de knecht van

Gielke, was zelfs een granaatscherf door een ingelijste

foto van zijn moeder gegaan.

Richting Egchel woonden op de Roggelseweg, in de bocht,

de families Heijnen, Gielen en Beijnsberger. Van deze drie

boerderijen werd die van Heijnen het ergst getroffen. Gra-

naatvuur haalde een complete hoek uit de voorgevel. Ook

de Roggelseweg was geheel in puin geschoten.
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Bij de familie Gielen (Truije Petran) was een Rode

Kruispost ingericht. Hier overleed op 19 november

korporaal Thomas Donnely van de Black Watch in de

keuken. Hij werd begraven onder een appelboom bij

overbuurman Piet Maessen. Nu ligt hij begraven op

het oorlogskerkhof te Venray.

Bij Tielen Handrie was het dak van de schuur gescho-

ten. De pannen van de hut van Piette Drees (Spee)

werden op de schuur gelegd.

Het door granaatscherven omgekomen vee werd op 20

november uit de stallen gesleept. Helpende handen

werden toegestoken door o.a. Wiel Manders, Handrie

en Graad Joosten. Men begon op de Egchelhei. De

”naoberschaft” was op zijn sterkst in die dagen.

Gewerkt werd bij Blinje Sjeng (Peeters), Blinjes Gielke

(Henderikx), Ottenheijms Wullem (Treeesse) en Tinus

ziene Zef (Janssen).

Bij Dorssers Koeb werd een paard en een koe het

slachtoffer, terwijl bij de boerderij van de familie

Geurts (nu Frits Lemmen, Melkweg) een paard werd

getroffen. Dit paard werd met een groot aantal blind-

gangers naast de boerderij begraven.

Op 16 november werd geschoten en moest de familie

van Lier een veilig heenkomen zoeken in de schuil-

kelder, die tweemaal werd getroffen door een granaat.

De familie zocht toen een veiliger onderkomen. Daags

daarna lagen vier dode Duitsers bij de boerderij.

Neerse Brug
Bij de Neerse Brug trok op 17 november het 1e Gordon

Highlanderbataljon over het kanaal. De aanval op de

Duitsers werd met een hevig gevecht ingezet om 22.00

uur. Er werden 20 krijgsgevangenen gemaakt. Nadat de

eerste compagnieën over het kanaal waren gezet, werd

door de genietroepen een brug gebouwd.

De B- en D-compagnie van het bataljon waren erin

geslaagd een bruggenhoofd te maken bij de Neerse

Brug. Het wachten was nu op het 5/7 Gordonbataljon,

dat de aanval op 18 november zou gaan voortzetten.

De Duitsers hadden stellingen gegraven bij de boerde-

rij van de familie van Lier. Toen de Neerse Brug werd

opgeblazen, vlogen de keien van de oprit van de brug

door de gevel bij van Lier. Om het waterpeil omhoog

te krijgen werd een dam gebouwd van met de hand

omgezaagde boomstammen. 

Op de Keup
Een week voor de bevrijding stonden zes Duitse artille-

riekanonnen bij Vostermans op de Keup in de wei opge-

steld. Volgens Sjeng van Brugger Sjengske (Janssen)

stonden de bijbehorende vrachtauto’s verscholen in de

bossen. De kanonnen werden telkens afgedekt met

struiken, die tijdens het schieten verwijderd werden.

In de laatste dagen van de oorlog werden door Duitse

soldaten overal mijnen gelegd op de Keup. Een onbe-

kende soldaat verongelukte op het veld voor de boer-

derij van Dorrese Ingel (Zelen) aan de Roggelseweg.

Waarschijnlijk maakte hij een fout bij het leggen.

Sjeng hoorde een knal, de Duitser zei ”O mein Gott” en

was dood. Hij werd meegenomen door zijn kameraden.

Volgens Sjeng Janssen (oud-inwoner) is de Keup niet

op 18, maar op 17 november bevrijd. De Engelsen kwa-

men van de weg, waar vroeger Huuskes Kuub woonde

en nu het transformatorstation van de Mega staat.

Volgens hem was dat op dezelfde dag als de kerktoren

van Helden opgeblazen werd. Bij het binnenrijden

reed een Engelse tank en een jeep in een mijnenveld

waar nu Crijns op de Keup woont. De chauffeur van de

jeep raakte een been kwijt en kapt. O’Brien werd

dodelijk getroffen door mijnscherven. De jeep was ver-

woest en de tank werd na enkele weken voorzien van

nieuwe rupsbanden. Na het ongeluk reden de ongeveer

twintig volgende tanks terug; ze kwamen via een

omweg door het bos van de andere kant op de Keup

terecht.

Op 18 november volgde de opmars naar Egchel, Hel-

den, Beringe en Panningen.

Na de bevrijding in de zeer strenge winter van 1944-

1945 hadden de Engelsen 10 à 12 kanonnen heel diep

ingegraven. Deze 25-ponders schoten waarschijnlijk

richting Beesel.

Bevrijding Hub en Zelen
De Duitse reservecompagnie van het bataljon Hofmann

moest vanaf midden-november reservestellingen aan-

leggen op de Hub. De schuttersputten liepen door tot

onder de korenmijten.

De bevrijding van Beringe, Groeze, Hub en Zelen werd

ingezet op 17 november 1944. Die dag waren er hevige

beschietingen met granaten en trommelvuur. De opzet

was Duitse soldaten uit de loopgraven en schuilplaat-

sen te jagen. De meeste bewoners van de Hub en Zelen

hadden zich ook verscholen in schuilkelders of silo’s.

Door de beschietingen was enorme schade aangericht

aan de boerderijen. Het zwaarst getroffen werd de

boerderij van Sillekens Bér. Een granaat sloeg door het

dak, kwam in de achterkeuken terecht en viel juist

langs de voorgevel zodat de voorgevel werd wegge-

drukt. 
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Zes weken lang heeft de familie Sillekens in de silo

geleefd, die met hulp van Stiene Drees en Seije Petran

omgebouwd was tot schuilkelder. Giel Beumers zag een

voltreffer die het dak van hun boerderij voor twee

derde verwoestte. Ook het rundvee en de paarden in

de open weidevelden behoorden tot de slachtoffers

van granaatscherven. Bij Beumers had men twee paar-

den verstopt in een kippenhok achter in de boom-

gaard. Het hok werd doorzeefd met granaatsplinters

waardoor een van de paarden dodelijk verongelukte.

Ook aan de omliggende boerderijen was veel schade.

Door de Duitsers werd geen verzet meer gepleegd. In

de nacht van 17 op 18 november bleef het vrij rustig,

evenals in de vroege morgen van 18 november. Die

morgen  kwam Jan van Stiphout aan Giel Beumers vra-

gen of hij meeging naar Bos (Groeze) in Beringe. Daar

waren Engelse soldaten gesignaleerd. Giel Beumers

vond lopen in de frontlinie te gevaarlijk en daarom

ging Jan van Stiphout alleen. Na een uur kwam hij

terug met enkele soldaten. In de boerderij van Beu-

mers bevonden zich twaalf Duitse soldaten, die zich

zonder slag of stoot overgaven. Rond 12 uur kwamen

de soldaten, beschermd door tanks, vanaf de Groeze,

de Schorf en de Egchelhei dwars door de weilanden.

Over de harde weg reed men naar Zelen, daarna rich-

ting Kerkstraat, Panningen. Door het zolderraam kon

Giel Beumers deze troepenbeweging gadeslaan. Vanaf

de Zelenstraat werd op Panningen geschoten, op het

Patersklooster en op de kleine toren van de kerk. De

grote toren was al opgeblazen. Een van de tanks draai-

de onverwacht zijn koepel en schoot een hoek uit de

voorgevel van de boerderij van Jac Lemmen in de

Egchelhoek. Bij Beumers waren twee Poolse en een

Franse soldaat gehuisvest, die uit het leger gedeser-

teerd waren. De Poolse soldaten meldden zich direct

bij de Engelse militairen. De Fransman vertrok naar

Frankrijk. Een van de Poolse soldaten was korte tijd

daarna bij Frans Greijmans in de Heuvelhoek. Hier ver-

ongelukte hij door een Engelse granaat die achter het

front terecht kwam. Behalve de Pool werd ook Anna

Greijmans dodelijk getroffen en Nelly zwaar gewond.

Fietsbanden in de oorlog
In de oorlog was alles schaars. Pietje Geurts ruilde

daarom twee fietsbanden inclusief twee binnenbanden

tegen twee geslachte varkens van de familie Joosten.
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Zonder fiets, toen nog het rijmiddel bij uitstek, kon

men zich niet verplaatsen. Handige mensen, als Zef

Koopmans uit Egchel, konden in die jaren een aardige

cent verdienen. Hij begon in 1942 van autobanden

fietsbanden te snijden. Van een autoband sneed hij in

eerste instantie twee fietsbanden. Van  een autoband

met maat 16 konden precies-passende fietsbanden

gemaakt worden. Van banden met andere maten moes-

ten de repen met draad gehecht worden, waardoor de

fietser bij het rijden telkens een kleine slag ondervond.

Het maken van zo’n band was een tijdrovende klus:

vier uur per band. Per band werd 3 gulden gevraagd. Al

snel kon Zef de vraag niet meer bijhouden en werkte

hij op bestelling. Gedurende de jaren dat hij deze ban-

den maakte, heeft hij wel andere namaakbanden

gezien, maar die legden het af tegen zijn eigen pro-

duct. Toen ook de autobanden schaarser werden, haal-

de Zef vier en vervolgens wel zes fietsbanden uit een

autoband. Evenredig met de schaarste steeg ook de

verkoopprijs van Zef z’n banden. Frits, de broer van

Zef, kende iemand in het zuiden die veel autobanden

had en ruilde een motor in voor 25 autobanden.

Zelfs na de oorlog, tot in 1946, was er nog vraag naar

de ”volbanden”. Veel deelnemers van de Egchelse wie-

lerrondes die na de oorlog werden gehouden reden op

harde banden.

9.2 Duikhoofden van Egchel

Wim Schaareman
Wim Schaareman wordt in verscheidene oorlogsboeken

genoemd als Duikhoofd van Egchel. Hij  maakte deel

uit van de Landelijke Organisatie, die mede door kape-

laan Naus was opgezet. Eerst in Limburg en later lan-

delijk werden overal onderduikers ondergebracht.

Ieder dorp had zijn netwerk van contactpersonen; dat

maakte de organisatie sterk. 

Kort voor zijn overlijden vertelde Wim Schaareman

over die oorlogstijd.

Vóór 1943 vroeg Broeder Geranimus (stalbroeder) van

Koningslust aan Dreeskes Jan of hij de bisschop in

Roermond eten kon brengen. Dreeskes Jan liet Wim

Schaareman verscheidene keren deze taak uitvoeren.

Waarschijnlijk was het voedsel, bestaande uit vlees,

boter, kaas en groente, niet voor de bisschop bestemd

maar voor het weeshuis,dat tegenover het bisschoppe-

lijk paleis lag.

In de H.Lambertuskerk te Helden verborg kapelaan

Thomassen tijdens de oorlogsjaren onderduikers op de

zolder zonder dat deken Jaspers dat wist. Hij wist, dat

Wim eten naar Roermond bracht en benaderde hem in

1943 om duikhoofd te worden in Egchel.

Voor onderduikers was Egchel betrekkelijk veilig, zij

konden er gewoon in de boerderijen wonen en slapen.

Alleen bij razzia’s werd uitgeweken naar de hooizolder

of naar de hut van Dreeskes Jan (Timmermans) in de

wei in het Rouwdink, ongeveer 300 meter ten westen

van de boerderij van de familie Beeren en zuidwesten

van het huis van de La Parra. Wim Schaareman onder-

hield contacten met de boer en met de aanwezige

onderduiker, van wie hij meestal de naam niet wist.

Dit zou hem later goed uitkomen. Hij had de zorg over

28 onderduikers in Egchel. Andere illegale activiteiten

deed hij niet. Wel ging hij voor de onderduikers kleren

halen in Baarlo.

Het distributiekantoor in Helden had 2000 bonkaarten

te veel verstekt. Wim kon daarmee iedere onderduiker

van bonkaarten voorzien. De angst dat een onderdui-

ker mogelijk een N.S.B’er was, kende Wim Schaareman

niet, omdat de meeste boeren via kennissen onderdui-

kers hadden uit de regio. De bonnen ontving Wim

meestal van een onbekende persoon, van wie hij

alleen de naam vermoedde. De ondergedoken kapelaan

Naus droeg eens bij Dreeskes Jan de H. Mis op voor

onderduikers in zijn geboortedorp Egchel. Wim

Schaareman ontmoette de kapelaan ook nog in de

zomer van 1943, bij de bakker in Kessel. Hun laatste

ontmoeting was, onder droeve omstandigheden, in de

gevangenis.

Gevaar werd in de oorlog vaak onderschat en juist

deze onderschatting is mogelijk de grootste vijand van
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Wim Schaareman geweest. Iedereen wist dat hij in het

onderduikerswerk zat, ook de Sicherheitdienst. Enke-

le N.S.B’ers hadden iemand gevraagd waar je kon

onderduiken. Zonder opzet werden zij  naar Wim

Schaareman verwezen. Op 17 mei 1944 om 7 uur in de

morgen werd Wim gearresteerd door de beruchte man-

nen van de Sicherheitsdienst, Nitsche en Ströbel.

Te voet werd hij naar Panningen gebracht, naar hotel

Uberbach (thans woonhuis van tandarts Engels). Van-

daar werd hij afgevoerd ter ondervraging naar Bovens-

bos, waar hij eerst een flink pak rammel kreeg. Met

een eiken ”wits” werd  zo hard op zijn benen gesla-

gen, dat het bloed in de klompen liep. Na deze afran-

seling moest Wim weer terug naar Panningen. Samen

met andere gevangenen, ging hij  via Beringe (Vios)

naar de Heibloem (Witdonk), waar zijn pleegvader,

Dreeskes Jan, en Willem Hanssen (van de Egchelhei)

werden vrijgelaten. De anderen werden naar de Pol-

lardstraat in Roermond gebracht.

Vele gevangenissen zouden volgen. De verhoren in de

gevangenis te Maastricht, waar hij op 12 juni aan-

kwam, zijn Wim Schaareman goed bijgebleven. Tijdens

een van de verhoren werd verteld, dat alles verraden

was. ”Houwen Wiel had piloten verzorgd en kapelaan

Jac Naus was een moordenaar”, aldus de Duitsers.

Omdat Wim Schaareman geen bekentenis aflegde, werd

hij niet veroordeeld. Deelname aan illegale activiteiten

betekende zonder pardon de dood. In de gevangenis

van Maastricht of Vught hebben Wim Schaareman en

kapelaan Naus elkaar voor de laatste keer getroffen. De

kapelaan zei toen, dat zwijgen bijna zinloos was

geworden, omdat de Duitsers alles wisten.

Via kamp Vught ging Wim Schaareman op 6 september

op transport naar Oranienburg in kamp Sachsenhau-

sen, waar hij gevangennummer 100691 kreeg. Vanuit

Oranienburg werd hij op 24 oktober naar Berlijn

getransporteerd. Tussen 25 en 28 februari 1945 wer-

den de gevangenen naar Regensburg overgebracht en

op 30 maart naar Am Rain Landshut. Op 25 april 1945

was er Pantzeralarm; de komst van de bevrijders zou

niet lang meer op zich laten wachten, ze staken de

Donau al over.

Op 28 april volgde weer een transport naar onbekende

bestemming, waarbij de medegevangenen Henk

Schaap, van Spanje en van Rossem spoorloos verdwe-

nen. Op 1 mei kwam Wim aan te Gars aan de Inn, nabij

de Duits-Oostenrijkse grens. Een Fransman in Duitse

dienst vertelde, dat de Duitsers binnen drie dagen

zouden capituleren. In de nacht van 1 op 2 mei werd

de brug over de Inn door de Duitsers opgeblazen. Op 2

mei, toen er enkele centimeters sneeuw lag, moesten

ze zonder eten afmarcheren naar Wasserburg. De Duit-

se officieren waren al gevlucht. De overgebleven

gevangenbewakers waren tussen 65 en 70 jaar oud. 

’s Middags ging de stoet weer terug naar Gars, waar ze

’s avonds om 7 uur door de Amerikanen werden

bevrijd. Hoe ver de gevangenen ook van huis waren,

hun blijdschap was zeer groot.

Op 3 mei kregen de gevangenen brood, vlees in blik en

sigaretten van bevrijde Amerikaanse en Engelse krijgs-

gevangenen, meer dan goed voor hen was. De twaalf

personen, die resteerden van de groep waar Wim

Schaareman bij hoorde, werden door het Rode Kruis

verzorgd in een school in Gars aan de Inn. Velen waren

verzwakt, een metgezel stierf. Op 5 mei 1945 kon ein-

delijk het gehate boevenpak vervangen worden door

kleren die ze van de bevolking ontvingen. Alles wat

paste was goed.

Na de aanvraag om repatriëring trok de groep per

vrachtwagen op 25 mei via Landshut en Bamberg rich-

ting Nederland. Op 2 juni kon Wim vanuit Philippevil-

le in Zuid-België de eerste kaart sturen naar zijn

verloofde in Wanssum, die geen levensteken meer van

hem had ontvangen. Op 4 juni werd de groep door een

muziekkorps afgehaald en ondergebracht in een

school. Wim Schaareman zong uit volle borst het Wil-

helmus mee, zich storend aan het feit dat zo weinigen

dit volkslied mee konden zingen.

Pas op 23 juni kwamen de ex-gevangenen per trein

terug naar Nederland. Samen met Chris Volleberg uit

Wanssum ging Wim naar Wanssum, waar de dochter

van Herman Rutten een gedicht voordroeg voor de

thuiskomer. Vanuit Helden kwamen Sjraar Reinders,

Bertje Korsten en Wim Crijns op 24 juni Wim Schaare-

man en zijn verloofde, Mien van Els, afhalen. Na een

bezoek aan zijn ouders op de Ruijsstraat kwam hij op

25 juni aan bij zijn pleegouders op de Egchelseweg (nu

Gielenhofweg). Twee weken later werd hem samen met

zijn Ome Jan en Tante Thei een hulde gebracht. Op ini-

tiatief van Nöl Gommans werden Wim Schaareman en

zijn pleegouders met paard en wagen door Egchel, de

Hub en Zelen gereden.

Sjeng Janssen
Sjeng van Brugger Sjengske woonde in de oorlogsjaren

op de Keup in de boerderij, waar later Mulkes Graat

(de familie Maassen-Janssen) woonde. Regelmatig ver-
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richtte Sjeng hand- en spandiensten voor Wim

Schaareman. Sjeng vroeg nooit waarom en waarvoor,

hij voerde de opdrachten gewoon uit.

De dag dat Wim Schaareman werd gearresteerd, kwa-

men ook Duitsers op de Keup. In de boerderij van de

familie Janssen waren eerst Jan Henckes en later Paul

Hawinckels uit Swalmen ondergedoken.

Bij Zelen op de Keup was Dick Flapper uit Helden

ondergedoken. Zij vluchtten snel,toen ze vernamen,

dat er Duitsers richting Keup kwamen. Hawinckels

vergat zijn jas met persoonsbewijs. Sjeng zou hem de

jas wel nabrengen, wat hem bijna noodlottig werd. Er

kwamen vijf Duitse soldaten met handmitrailleurs uit

de bossen. Ze zagen Sjeng lopen die de jas weggooide

en wegrende. Hij werd beschoten, maar niet geraakt.

De Duitsers raapten de jas op en vonden het per-

soonsbewijs. De toevallig passerende Dorrese Ingel

(Zelen) bracht nietsvermoedend melk naar zijn buren

en werd door de Duitsers aangehouden, ondervraagd

en meegenomen naar de Pollardstraat te Roermond.

Sjeng, die zich in de struiken verscholen had, hoorde

alles. Hawinckels en Dick Flapper zaten verscholen in

een holle berm in het bos. 

Hoe gevaarlijk het was, realiseerde men zich toen pas.

Hawinckels kreeg een nieuw persoonsbewijs. Toen

Dorrese Ingel (Zelen) in de gevangenis bezoek ontving

van een geestelijke, stond hij al een tijdje naar een

vogel op een torenspits van een naburig pand te kij-

ken. Hij zei tegen de bezoeker: ”Zie je dat vogeltje op

die toren. Ik wou dat ik op die toren zat. Hoe ik er af

zou komen weet ik nog niet, maar ik zou vrij zijn.”

Even later kreeg hij het bericht dat hij vrij was. Samen

met Reijnen Vic ging hij op Sacramentsdag op de

klompen vanuit Roermond naar Egchel terug.

De arrestatie van Dorrese Ingel was de gevaarlijkste

situatie die Sjeng in de oorlog meemaakte. Later hoor-

de hij, dat ook Wullem Hanssen van de Egchelhei, Vic

Reijnen uit de Egchelhoek en Wim Schaareman gear-

resteerd waren.

Toen Wim Schaareman gearresteerd werd, was het niet

verwonderlijk, dat Sjeng de opengevallen plaats als

duikhoofd innam. Regelmatig waren er bijeenkomsten

bij Cox in Maasbree. Daar kwamen de mensen uit de

regio Baarlo, Kessel, Hout-Blerick en Helden bij elkaar.

Van de afdeling Helden waren hierbij aanwezig: Bertje

Korsten, Frits Engels, Jan Mertens, Giel Beumers en

Sjeng Janssen. De hele situatie werd besproken en de

bonnen voor de onderduikers werden verdeeld. Meest-

al hadden Bertje Korsten of Giel Beumers de bonnen of

papieren bij zich. De onderduikers kregen per maand

een kaart.

De Knok-Ploeg overviel voedselbureaus voor bonnen.

Anderen zorgden voor verspreiding ervan. In Egchel

werden nauwelijks voedselbonnen verstrekt,  want op

het platteland werd men geacht zichzelf in leven te

kunnen houden. De meeste boeren slachtten immers

zelf ondanks het verbod. De stedelingen daarentegen

hadden de voedselbonnen hard nodig.

Sjeng Janssen bracht de bonnen rond in en om Egchel

maar kende de onderduikers niet, wat waarschijnlijk

bij een eventuele arrestatie ook beter was.

Wel constateerde hij al snel, dat hij bij een goed

gestructureerde organisatie was terechtgekomen. Een

maand na zijn start, in mei 1944, werd aan Sjeng

doorgegeven dat zijn naam bekend was bij de Duitsers.

Ook werden tweemaal waarschuwingen voor invallen

van Duitsers op het goede adres afgegeven. Hierdoor

kon Sjeng Janssen zijn taak als duikhoofd blijven uit-

oefenen. Behalve het bezorgen van bonnen bracht hij

ook boterhammen naar Engelse soldaten.

Deze verhalen over duikhoofden is maar een greepje

uit de veelheid van oorlogsverhalen, ook in Egchel.

9.3 Razzia’s en
Oorlogsslachtoffers

Razzia’s
Op 8 mei 1944 werd een grote razzia gehouden, waarbij

uit Egchel, Egchelhei, Zelen en de Keup werden meege-

nomen: Jan Timmermans (Dreeskes Jan), Wim Schaare-

man, Sef Rooijakkers, Wullem Hanssen, Piet Rooijakkers

en Dorrese Ingel. Op de Heibloem werden Hanssen en

Timmermans vrij gelaten. De overigen werden naar

gevangenissen in Roermond en Maastricht gebracht. Met

elf personen werden ze in een viermanscel gestopt. Na

verscheidene verhoren werden de gevangenen na drie

dagen naar het P.D.A.-lager te Amersfoort gebracht. Piet

Rooijakkers kwam na twee maanden vrij.

De deken van Helden werd door de Duiters verplicht

op 8 oktober 1944 de mannelijke kerkgangers op te

roepen zich te melden voor de ”arbeidseinsatz” op een

stuk grond van de familie van Maris (langs Sjraar Jans-

sen, Roggelseweg) in Egchel. Direct na de hoogmis

volgde voor de kerken van Panningen en Helden-Dorp
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de 8-oktober-razzia, waarbij werden meegenomen:

Theo Gielen, Kuub Janssen, Piet en Martien Kersten,

Grad Janssen, Jac Lemmen,  L. Peeters, Petran Rooij-

akkers, Tun Peeters en Giel Vestjens. Sjeng Geurts

werd later opgepakt.

Jac Lemmen kwam na de oorlog sterk vermagerd terug

en heeft verschillende jaren nodig gehad om te her-

stellen. Petran Rooijakkers kwam terecht in Smalfrie-

den, tussen Hamburg en Bremen, en werd daar

tewerkgesteld op een boerderij. Op 11 april 1945

kwam hij terug. 

Van de Hub en Zelen werden werden opgepakt en naar

Duitsland gebracht: Geel, Sjeng, Tines en Thei Verhaegh,

Pierre Reinders, Graad Verhaegh en Handrie Oomen.

Uiteindelijk kwam iedereen terug, behalve Giel Vest-

jens en Geel en Sjeng Verhaegh.

Iedereen was slachtoffer in de oorlog, de burger en de

soldaat. Ook Egchel kende zijn slachtoffers. Jeu Brum-

mans werd door de schouder geschoten, toen hij voor

Duitsers op de vlucht was op de Egchelhei. Jo Dorssers

verloor in november 1944 een voet door een granaat-

inslag bij zijn ouderlijk huis. Op 17 november 1944

werd Sjeng Janssen (van Angeniës ziene Naad) te

Zelen getroffen door een granaat, toen hij het vee aan

het voeren was bij zijn ouderlijk huis.

Thieske Joosten getroffen
door een granaat
Na de inval van de geallieerden in Frankrijk wachtte

iedereen met spanning de bevrijding af. In september

1944 stopten de Engelsen in Meijel bij de Peel- kana-

len. Rond 10 november kwam er een offensief van de

kant van Weert. De Engelsen trokken vanaf het zuiden

naar Helden. Egchel werd op 14 november in de

namiddag flink beschoten vanuit Meijel. Thieske Joos-

ten was bezig met de bietenvoorraadkuil. Enkele

meters voor hem sloeg een granaat in. Hij werd door

de granaat achterover geslagen en onthoofd. Toen het

schieten minder werd, slopen Graad en Handrie Joos-

ten door een greppel vanuit hun ouderlijk huis naar

de plek des onheils. Graad Joosten was bij de Lucht-

beschermingsdienst en beschikte over een EHBO-ver-

bandskastje. Handrie en Graad konden niet

beschrijven wat er door hen heen ging toen ze hun

vader zo aantroffen.

In een opwelling om wraak te nemen sneden ze alle

Duitse telefoonkabels die langs de Roggelseweg lagen

door. De Duitsers waren binnen een half uur ter plek-

ke. De kabels stonden in verbinding met het front.

Achteraf gezien vonden ze zelf, dat ze dat beter niet

had kunnen doen. Immers represailles zouden makke-

lijk kunnen volgen. Het lichaam van Thieske werd op

een ladder van het veld gedragen en naar huis

gebracht door Bert Rutten en Eddie, een onderduiker

op boerderij Gielenhof.

Op de begrafenis kon niet iedereen aanwezig zijn. De

jongens van Thieske Joosten waren ondergedoken. Als

ze uit hun onderduikplaats te voorschijn kwamen, lie-

pen ze te veel kans opgepakt te worden. Zoon Jeu zat

in Duitsland gevangen. De kist werd op de lange kar

gelegd en Maria Kersten van Gielenhof leidde het

paard over de Keup naar Helden. Op de Keup nam een

Duitse soldaat de teugels over en leidde de stoet door

juist aangelegde mijnenvelden. 

Thieske Joosten werd op donderdag 16 november bij

de H. Lambertuskerk begraven. 

Niemand kon toen bedenken, dat dit voorlopig de

laatste dienst in de H.Lambertuskerk was. In de mor-

gen van 17 november werd de kerk door de Duitsers

opgeblazen. Een eeuwenoud monument werd in brok-

ken gezaaid over de dodenakker van Helden. Ter nage-

dachtenis aan Thieske Joosten werd een kruis

geplaatst bij het huis van Piet Joosten (nu Piet Thie-

sen) aan de Roggelseweg 94.

Wilhelmus Hendrikus Vestjens
Giel van Tone Kubke, werd op 17 mei 1908 in de Egchel-

hoek geboren, huwde met Eliza Maria Hubertina Stroe-

ken en vestigde zich op Heuvelhoek 116 te Panningen.

Na de 8-oktober-razzia werd hij in Duitsland tewerkge-

steld in Hildesheim en Watenstedt. 
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Hij overleed, volgens een notitie in het gemeentearchief

’aan dysenterie’, volgens een brief van het Rode Kruis

’tengevolge van bevriezing in de 3e graad’, op 25 maart

1945 in het St.Bernwards-ziekenhuis te Hildesheim (Dl).

Geel Verhaegh
Michiel Verhaegh werd te Panningen geboren op 3

februari 1890. Hij huwde op 12 april 1915 te Helden

met Maria Catharina Giesen, geboren 21 april 1888 te

Helden. Veel mensen dachten, dat ze niet opgepakt

zouden worden, als ze naar de vroegmis van 7 uur gin-

gen, maar de Duitsers stonden de kerkgangers in Pan-

ningen op te wachten. Michiel Verhaegh dacht dat hij

op zijn leeftijd geen gevaar meer liep, maar hij werd

meegenomen en ook naar Duitsland gebracht. Via een

ontsnapte kreeg de familie op 19 oktober het eerste

bericht van Michiel Verhaegh. Ze waren te voet naar

Wupperthal gedreven, vervoerd naar Hannover en

daarna naar Erkelenz om loopgraven te maken. Michiel

Verhaegh maakte de bevrijding op 17 april nog mee. 

Op 19 april bleek echter, dat hij vlektyfus had, waar-

aan hij op 23 april te Mühlheim (Ruhr D.) in het Fran-

siscusziekenhuis overleed. Hij werd daar begraven,

maar op 21 juni 1951 herbegraven te Panningen.

Sjeng Verhaegh
Sjeng werd op 2 februari 1906 te Swalmen geboren en

was gehuwd met Petronella van Zon. Samen met zijn

drie broers werd hij op 8 oktober 1944 opgepakt. Hij

overleed in het ziekenhuis te Druten (Dl) op 24 janu-

ari 1945. 

9.4 Egchelnaren in Indonesië
en Nieuw Guinea

De capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945 was voor

velen een grote opluchting. Voor Nederland kwam er

echter een vervelende kwestie. In Indonesië hadden

’kwaadwillige elementen’  rond 1945 en daarna de zoge-

naamde Lingadjatti-overeenkomst genegeerd en ver-

dragsschendingen gepleegd. Om die personen te dwingen

tot het nakomen van het vrijwillig door de Indonesische

regering gegeven woord en om na de capitulatie van

Japan in 1945 orde en rust te herstellen op weg naar

duurzaam zelfbestuur van de nieuwe staat, zijn de Eer-

ste en Tweede Politionele Actie ontstaan. Vele honderden

militairen verloren daarbij hun leven. Meer dan 100.000

Nederlandse dienstplichtigen werden ingezet om in de

Nederlandse kolonie orde op zaken te stellen.

Ook in Egchel waren er jongens die zich gereed moes-

ten maken voor de lange reis. De dienstplichtigen ont-

vingen een halfjaarlijkse opleiding. Jo Manders

omschreef deze zeer gebrekkige opleiding als ”van broe-

kie tot tropensoldaat”. Iedere soldaat moest de Maleise

taal leren, maar in Indonesië bleken alleen mensen met

een universitaire opleiding in Batavia en Bandoeng die

taal te spreken. Ook de aangeleerde manier van

patrouille-lopen paste niet bij de werkelijkheid. Nie-

mand wist iets van de tropen, ook niet na de opleiding.

Men kon zich daar op niet beroepen, de jongens waren

verplicht bij oproep te verschijnen. Dienstweigering zou

hen voor de krijgsraad brengen en twee jaar gevangenis

straf opleveren. De eerste vrijwilligers vertrokken begin

1946 naar Nederlands-Indië. Eind 1946 werden zij

gevolgd door dienstplichtige soldaten van de 7 Decem-

ber-divisie, de Palmboom, de Neptunus, het Klaverblad

en nog enkele onderdelen. Tot 1949 bleven de soldaten

in Nederlands-Indië. Over het algemeen zijn zij één tot

drie jaar onafgebroken actief geweest. Slechts met

moeite kon men op verlof naar Nederland gaan.

De soldaten gingen als ”broekies” en kwamen als kerels,

innerlijk sterk veranderd, terug. Velen hadden ingrijpen-

de geestelijke en lichamelijke  veranderingen ondergaan,

die hier nog erger werden door niet-erkenning en  totaal

onbegrip binnen maatschappelijk en familieverband.

Soms werden ze zelfs aangezien voor oorlogsmisdadigers.

Het nationaal Indië-monument werd pas in de jaren

tachtig geplaatst en onthuld. De jaarlijkse dodenherden-

king op 7 september wordt door duizenden Oud-Indië-

strijders bezocht. In onze regio vindt deze herdenking

plaats bij het monument (in Hattum) te Roermond.
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Ook in Helden bestond de behoefte te komen tot een

vereniging of bond van Oud-Indië-strijders. In de kan-

tine van de Sociale Werkplaats (nu NLW) te Panningen

werd onder leiding van Cas Schaareman, Jac Huys en

Marinus Kusters op 19 februari 1974 een aanzet gege-

ven om te komen tot een Bond van Oud-Indië-strijders

afdeling Helden. In Egchel werd op 18 maart 1974 in

café Manders de vereniging officieel opgericht. Het

eerste bestuur bestond uit Marinus Kusters voorzitter,

Theo Verbugt secretaris, Jac Huys penningmeester en

de bestuursleden Jo Manders en Jan Wesseling. De con-

tributie werd vastgesteld op 20 gulden per jaar. In het

begin bestond de vereniging uit 46 leden. Het doel was

contact te houden en elkaar te steunen bij geestelijke

en/of lichamelijke moeilijkheden. Ook is de vereniging

altijd vertegenwoordigd bij de uitvaart van een Oud-

Indië-strijder in Helden. Veel Oud-Indië-strijders heb-

ben onvoorstelbare angsten doorstaan. Tegenwoordig

wordt soldaten bij overplaatsing naar het buitenland

de nodige hulp geboden. De Oud-Indië-strijders hebben

deze hulp nooit ontvangen en velen zijn nu nog steeds

met het verwerkingsproces bezig. Dit probleem is nooit

als zodanig erkend. Bovendien wordt vaak vergeten

dat niet de dienstplichtigen, maar de politiek voor

politionele acties heeft gekozen. Wellicht heeft dit

alles de Oud-Indië-strijders zo ”zwijgzaam” gemaakt.

De volgende personen uit Egchel gingen naar Neder-

lands-Indië. Sommige personen woonden bij hun vertrek

nog niet in Egchel, maar kwamen later in Egchel wonen.

Piet Gielen (*30-08-26)
Opkomst in militaire dienst: november 1946 te Den

Bosch. Hij vertrok naar Nederlands-Indië in april 1947

met het Javaanse schip de ”Boisavean” en kwam via

Celebes in Koepan bij het onderdeel L.U.W.A. met als

taak foeragemeester. In maart 1950 vertrok hij met de

”Cota Inte” naar Nederland, waar hij op 04-04-1950

aankwam. Hij werd gedemobiliseerd op 03-05-1950.

Jos Greijn (*14-06-28)
Opkomst in militaire dienst: 09-03-1948 in de Frederik

Hendrik kazerne te Venlo. Hij vertrok naar Neder-

lands-Indië op 24-09-1948 met de ”Johan van Olden-

barnevelt”. Na zijn aankomst op 16-10-1948 in de baai

van Sabang (Semerang), werd hij gelegerd bij het 402

Bataljon Infanterie en had als taak Brenschutter-

infanterie, met legernummer 280 614.726. Hij zat op

Semerang en nog 15 andere buitenposten. Hij vertrok

naar Nederland op 07-06-1950 met de ”U.S.N.S. Gene-

raal Harry Taylor”. De boot legde op 01-07-1950 te

IJmuiden aan. Hij werd gedemobiliseerd op 31-07-1950

te Amersfoort.

Coen Joosten (*12-04-27)
Opkomst in militaire dienst: 02-07-1947 te Roermond. Op

28-02-1948 vertrok hij met de ”Volendam” naar Neder-

lands-Indië en op 26-03-1948 kwam hij aan te Belewan

(Sumatra). Hij was gelegerd te Pematang Siantar bij het

onderdeel 5 - 11 - RI (Staf-compagnie). In deze compag-

nie legde hij verbindingen voor radio en telefoon. 

Met de Amerikaanse boot ”Generaal Sturges” vertrok hij

op 05-05-1950 naar Nederland, waar hij aankwam op

26-05-1950. Hij werd gedemobiliseerd op 04-07-1950.

Jan Joosten (*11-12-25)
Opkomst in militaire dienst: 01-07-1946 te Roermond.

Hij werd ingedeeld bij de staf 3e compagnie 3 Bat. 11

Ri. Vanuit Rotterdam vertrok hij op 15-10-1946 met de

”Kota Baroe” naar Nederlands-Indië samen met 1800

soldaten. Het schip stond onder gezag van J.D. Tib-

ben. Op 13 november 1946 kwam hij in de haven van

Tandjong Priok aan en vertrok met het leger naar

Makassar. Vanaf 17-11-46 tot juli 1947 moest hij op

Celebes Japanse krijgsgevangenen  bewaken. Hij werd

daarna vrachtwagen- en jeepchauffeur tot 16 decem-

ber 1949, in Batavia, Cheribon, Tegal, Boemia joe,

Poerwokerto Wonosaobo, Tjilatjap (midden Java). Hij

vertrok op 16-12-1949 naar Nederland met de ”Grote

Beer” en stapte aan wal op 09-01-1950 te Amsterdam.

In zijn onderdeel vielen 24 slachtoffers.

Ves Korsten (*21-11-23)
Opkomst in militaire dienst: juli 1945. Hij vertrok naar

Nederlands-Indië met de ”Johan van Oldenbarnevelt”

in september 1945. Hij kwam in oktober 1945 aan in

Djakarta (Java). Hij was sergeant bij het legeronder-

deel Stoottroepen 1e Bataljon Regiment. Hij werd

gedemobiliseerd in 1950.

Jo Manders (*05-05-28)
Opkomst in militaire dienst: 02-03-1948 te Maastricht.

Hij vertrok naar Nederlands-Indië op 04-08-1948 met

de ”Sibajak” en kwam op 01-09-1948 aan in Cheribon

(Java West). Hij werd gelegerd te Soetawangi bij het

onderdeel 41ste Z.M.C. / 2de Peleton als mitraillist.

Hij heeft 22 vuurcontacten overleefd in de buitenpos-

ten Madja, Madjalenka, Kadipaten, Tomo, Argalenka,

Tjibeber, Tjituntjing, Tjimahi. Met de ”Grote Beer” ver-

trok hij op 24-05-1950 naar Nederland, waar hij op

19-06-1950 aankwam. Hij werd gedemobiliseerd op

17-07-1950 te Amersfoort.
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Fer Reijnen (*02-07-27)
Opkomst in militaire dienst: juli 1947 te Maastricht.

Hij vertrok op 31 januari 1948 naar Nederlands-Indië

met de ”Nieuw Holland” en kwam op 5 maart 1948 aan

op Java. Hij was gelegerd in Semerang bij onderdeel 5-

6. R.I infanterie, waar hij de functie van kok had. In

april 1950 vertrok hij met de ”Zuider-Kruis” naar

Nederland, waar hij op 11-05-1950 aankwam. In juni

1950 werd hij gedemobiliseerd.

Frens Thiesen (*23-02-28)
Opkomst in militaire dienst: september 1948 in Roer-

mond. Hij vertrok op 27 maart 1949 met de ”Volendam”

naar Nederlands-Indië, waar hij aankwam op Midden-

Java, in Semerang. Hij was ingedeeld bij het onderdeel

425 ste.Bataljon Infanterie onder nummer 280223724.

Hij was gelegerd in Bandoeng, Tegal-Boemiajoe, Poer-

wokerto en Wonosobo en weer in Semerang. Hij ver-

richtte er kantoor- en kantinewerk. Hij zat ook in de

buitenposten Tangaran, Bandjar en Toegora. Met de

boot ”Generaal Sturges” vertrok hij vanuit Tandjong

Priok op 17 september 1950 naar Nederland. Deze boot

kwam op 29-10-1950 aan met 1310 passagiers. In

november 1950 werd hij gedemobiliseerd.

”Losse kal oet Aegchel”
De Egchelnaren waren bezorgd over ”hun” jongens en

hoopten op een goede afloop en een behouden thuis-

komst. Meer dan eens vroeg men zich in Egchel af of er

niet iets gedaan kon worden voor de jongens in Indië en

voor pater Mat Joosten. Op maandag-avond 14 maart

1949 werd een bijeenkomst gehouden in de school. Aan-

wezig waren: Piet van Pliers Bert (Verstappen), Theo van

Naad (Gielen), Ber van Kubbe Jup (Joosten), Jac van

Hoof (Kersten), Graad en Handrie van Thieske (Joosten)

Frens van Huuskes Keub, Wiel van Tiese Piet, Haarie van

Bos Koeb (hij was secretaris), Nellie van Jacobs Sjeng,

Mia van Linske ziene Handrie, Mina van Manusse Thies

(van Maris) en rector Thomassen. Een echt ”Thuisfront”

kon Egchel niet opbrengen en daarom werd besloten op

geregelde en ongeregelde tijden, afhankelijk van het

nieuws, een blaadje te sturen naar alle soldaten van

Egchel en naar pater Joosten. Op de feestavond van

toneelvereniging Eros, gehouden bij Hilkens Ber, werd

voor het eerst gebedeld: 21 gulden. Het blaadje zou

tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar zijn. Op brui-

loften en partijen zouden de bovenvermelde personen

inzamelingen houden en Reijnen Funs stelde zijn biljart

enkele zondagen ter beschikking.
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Omdat er ”losse kal” genoeg was, besloot men het

blaadje ”Losse kal oet Aegchel” te noemen. In de eerste

aflevering werd uiteengezet, hoe het initiatief tot

stand was gekomen en hoe de kerk van Egchel tot

stand kwam. In nummer 2 werd een plattegrond van de

kerk en beschrijving ervan opgenomen. Jan Joosten

ontving dit nummer in Indië op 11 mei 1949 te Bata-

via, aldus zijn aantekening in de bovenrand. In afleve-

ring 3 (ontvangen 24-06-1949) werd een tekening van

de school geplaatst, de route van de processie, kleine

wetenswaardigheden, een brief van Jan Joosten en een

gedicht van Fer Reijnen. Nummer 4 kwam in Batavia op

20 juli 1949 aan. Onder de titel stond vermeld ”Dit is

een extra Kermiseditie”. Opgenomen was een brief van

een vader, een moeder en een Egchels meisje ”Treeske”,

waarbij ene ”Corneel” algemeen Egchels nieuws

schreef. Het laatste nummer over jongens in den

vreemde en nieuws uit Egchel ontving Jan Joosten op

24 november 1949. Ook werd gemeld, dat vanuit Egchel

kerstpakketten naar de jongens waren gezonden.

Deze laatste ”Losse kal oet Aegchel” sluit met de tekst

”Vrienden tot de volgende keer of tot ziens”.

Onderstaand het gedicht van Fer Reijnen, destijds

gericht aan de redactie van ”Losse kal oet Aegchel”:

“Het leven op een buitenpost

Een kamponghuis en wat palmbomen

Met hier en daar een hoge tjot

Een slechte weg voor het fourageren

En een grammofoon in huis kapot.

Rondom ons heen de wilde rimboe

Een pillbox en wat prikkeldraad

Dat is de post waar wij op wonen

Wij de Egchelse soldaat.

’n Stompe kaars, ’n oliepitje

Een postblad en een cigaret

Gauw zere ogen van het schrijven

Dus stop daarmee en vlug naar bed.

Het wassen gaat met Sawah water

Niet prettig, maar het kan ermee

En om nu toch gezond te blijven

Je tanden poetsen met wat thee.

Dagelijks nasi-goreng eten

Met sambal heet gemaakt

En een pisang als tractatie

’t Gaat erom, of het ook smaakt.

Zo leven wij ons rimboe leven

Het is niet prettig, maar het gaat

En ook aan dit komt weer een einde

Voor ons, de Egchelse soldaat.

Wij zullen u hier niet vergeten

In dit verre Indië-land

Gedenkt gij ons in uw gebeden

U zijt bij voorbaat al bedankt.

Soldaat F.H. Reijnen, Leg.no.270702109. 2 -5 - 6 - R.I. Solo”.

Nieuw Guinea: Wiel Jacobs
Behalve Indonesiëgangers heeft Egchel ook nog een

Nieuw-Guineaganger: Wiel Jacobs, geboren 24-09-1935

te Helden (Roggelseweg). Hij vertrok op 15 april 1956

voor 18 maanden vanuit Amsterdam naar Nieuw-Gui-

nea als dienstplichtig marinier. Vanuit Biak reisde hij

naar Hollandia en vervolgens naar Nannokweri. Vanuit

Nannokweri vertrokken de mariniers naar de Wissel-

meren in het binnenland. Daar bleven zij om met enig

machtsvertoon kleine opstandjes de kop in te druk-

ken. Van gevechten was geen sprake.

Bronnen/noten:

Informatie over de oorlog werd verkregen:
- uit vertellingen van Piet Rooijakkers, Nöl Gommans, Jacques Thiesen, Nil-

ke Manders-Thiesen (Venlo), Mevr.Geurts-Nijssen, Piet Dorssers (Roggelse-
weg), Piet van Lier, Jeu van Lier, Wiel Manders (Venlo), Jeu Gielen
(Linskesweg), Johannes Janssen (nu wonend in Canada), Mevr. Sillekens-
Pubben (op de Hub), Giel Beumers (Kempstraat) en Zef Koopmans (Meijel)

- Het Dagboek van Pius Reijnen, met dank aan Wiel Reijnen
- ’40 Van Oever naar Oever 45’ Inval, verzet, luchtoorlog en bevrijding tus-

sen Noordervaart en Maas, samenstelling Frits van Horne (Haelen),
Hugo Levels (Neer), Ad Muijris (Heibloem) en Harry Schuwirth (Roggel) 

- Briefwisseling met Nell Janssen (Australië)
Informatie over Indonesië-gangers o.a.:
- Jo Manders, secretaris van de vereniging Oud-Indië-Strijders, afde-

ling Helden,
- Jan Joosten, die vanuit Canada de exemplaren  van ”Losse kal oet

Aegchel” beschikbaar stelde,
- ”The Windmill” van 24 juni 1996,
- Wiel Jacobs.
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