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Op verschillende plaatsen in het dorp waren vlaggen opgehangen



Op zaterdag 23 november 2019 is herdacht dat Maashees precies 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetters. 

Dit nadat vooral de laatste 2 maanden hieraan vooraf gaand ook ons dorp flink had geleden onder het oorlogsgeweld. 

Op deze dag herdenken we ook dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven. 

Wat is er gevierd.? 

A. S’ morgens is er om 10.00 uur een rozenkransgebed bij het lichtjeskapelletje op de begraafplaats.

B. Herdenkingsroute

Tijdens deze route zijn een aantal bijzondere plekjes bezocht met de fiets en een bus voor de mensen die moeilijk ter been waren. 

Deze plekjes die op eigen manier herinneringen aan de oorlog in Maashees hebben. Dit zijn bekende plekjes zoals de kapelletjes maar

ook plekken waar u het bestaan en het bijbehorende verhaal niet (meer) wist. Wat is er bijvoorbeeld bij de loswal gebeurd? Elk plekje   

met een eigen verhaal, dit verhaal werd ook ter plekke verteld. Bij een van de tussenstops kreeg men soep, koffie en thee geserveerd. 

Leuk is ook de plekken die nog géén herinneringsbord hadden er na deze datum wel een hebben.  

De bus vertrok, samen met de fietsers, tweemaal en wel om 11.00 uur en om 14.00 uur. De tocht duurde ongeveer 2,5 uur. 

Er deden zeker  200 mensen mee aan  deze 2 routes. 

C. Na de routes werden er door 2 schoolkinderen een gedicht 

voorgelezen.

D. S ’avonds vierden we deze 75 jarige vrijheid met een 

herdenkingsconcert door onze fanfare in de kerk. 

E. Daarna een vrijheidsfeest in plein 27 die ook weer goed 

bezocht werd.

Feestprogramma   75 jaar Vrijheid Maashees, 23 november 2019



A.  Rozenkransgebed bij het lichtjeskapelletje :    S’morgens om 10.00 uur

Tijdens de oorlog is er door veel 

mensen regelmatig de 

rozenkrans gebeden om steun te 

vragen in deze moeilijke tijd..

Lichtjeskapel

Kapelletje op de Hei

Kapelletje op de Weert



B. Herdenkingsroute: Met verhalen over de oorlog en vrede in Maashees:   

1. De Kerk : In de nieuwe kern van Maashees

weg die een verbinding maakte tussen Venray en Vierlingsbeek. Maashees vormde tot 1942 nog samen met Overloon een zelfstandige gemeente 

‘Maashees & Overloon’. In de kern bevond zich ook nog een oud gemeentehuis. Helaas is deze in 2009 afgebroken.

Tot het uitbreken van de 2e wereldoorlog ging hier het leventje z’n gangetje…. Totdat er aan de Maas rond mei 1939 ineens koortsachtig gewerkt werd 

aan betonnen gebouwen op een bepaalde afstand gebouwd van elkaar. Dit waren de kazematten, die de Maaslinie zouden gaan vormen aan de 

vooravond van de oorlog. Mensen hoorden natuurlijk wel over misstanden in hun buurland, maar over het algemeen was dit toch een ver van mijn bed 

show! Met de bouw van deze kazematten begon een periode die heel wat leventjes in de war schopten… In augustus van dat jaar werden de 

Maashesenaren geconfronteerd met vreemden in hun dorp. Deze vreemden waren de militairen van de mobilisatietroepen, die dit deel van de maaslinie 

moesten gaan verdedigen als er een oorlog zou uitbreken. Deze vreemden moesten in veel gevallen zelfs overnachten bij de dorpelingen in de schuur….

We bevinden ons nu in de kerk in de nieuwe kern van Maashees. 

De nieuwe kern vraagt U zich misschien af? Welnu, de oude kern 

bevindt zich enkele honderden meters richting het zuiden. We zullen ons 

er zo toe verplaatsen. In deze oude kern stond een imposante kerk, kort 

aan de maas. Hieromheen is zoals vroeger gewoon was, het dorp

gebouwd. Deze kerk vormde hierdoor het middelpunt van Maashees. 

Ons dorp bestond naast de kerk, uit boerderijen, boomkwekerijen en boomgaarden, 

woonhuizen, wat winkels, smederij, touwslagerij, school, cafe’s, en een graanbedrijf 

(welke er nog steeds staat!). Dit allemaal rond en langs een oude

Oude gemeentehuisDeze periode zou duren tot de 10e mei van 

1940! Deze militairen waren zeer veel in 

het straatbeeld van Maashees te vinden, 

waarschijnlijk zal menig bezorgde vader

en moeder hun opgroeiende dochters 

thuis hebben gehouden.



Ze moesten er toch niet aan denken, dat hun dochter iets met een van deze soldaten zou 

beginnen? Vaak werden de soldaten geïnspecteerd door commandanten van het bataljon 

en regiment. Deze kwamen dan op bezoek, en werden hierin begeleid door de notabelen 

van dit dorp. Belangrijk aspect hierin was het laten zien hoe de troepen eruitzagen; 

marcheren en in het gelid staan en presenteren van de troepen hoorde er natuurlijk bij. 

Hierbij liep natuurlijk het gehele dorp uit…dit moest men meemaken. Tijdens de meidagen 

was de spanning vaak te snijden bij deze troepen. De soldaten verbleven vaak langere tijd 

in alarmstelling… er stond wat te gebeuren… en dat gebeurde op 10 mei 1940. Op deze 

dag, in alle vroegte, vielen de Duitse troepen ons land binnen. 

Nadat de Nederlandse troepen zich teruggetrokken hadden in de late middag op deze 

10e mei, volgde redelijk snel de bezetting van de Duitse troepen.

leven van wat er in de winkels kwam, terwijl hier nog e.e.a. geruild kon worden onderling. De 

akkers en vee deden de rest! Ook waren er in deze bezettingstijd wel eens wat voorvallen. 

Zo ook het voorval waarbij jongeren anti Duitse en NSB leuzen op de straat kalkten,  zoals:  

11/2 jaar NSB LANDVERRAAD - - - LEVE O. Z. O.  (Oranje Zal Overwinnen) 

Dit had natuurlijk gevolgen voor deze personen… enkele van deze jongens moesten zich 

later gaan verantwoorden in het bureau van de SD (Sicherheitsdienst) in Den Bosch. In die 

periode stonden er verschrikkelijke straffen op dit soort zaken. Maat door toedoen van enkele 

notabelen van dit dorp, de voor hun getuigden, bleef het bij een waarschuwing. 

Gevechtshandelingen hadden hier gelukkig niet plaatsgevonden, maar de woede onder de bevolking was natuurlijk aanwezig.  Een dorpsgezicht waar 

zo nu en dan wat Duitse militairen liepen of reden…maar over het algemeen merkte de Maashese bevolking weinig van de oorlog om hun heen. 

Natuurlijk waren wel dorpsgenoten die erg bezorgd waren over familieleden waar ze niets meer van vernomen hadden. Zo ook de familie van Es en fam. 

Lenssen…Hun zoons waren aan de andere kant van de wereld waar Japan Nederlandse gebieden in hun oorlog hadden gestort. Dit moet natuurlijk een 

bijzonder moeilijke periode zijn geweest voor hen. Spijtig genoeg hebben deze Antoon Lenssen en Jan van Es de oorlog niet overleefd!

Waar de Maashese bevolking wel mee te maken kreeg, was de voedseldistributie. Een gezin kon niet meer aankopen wat ze wilden, het voedsel was op

de bon. Natuurlijk was het voor boerengezinnen makkelijker om hiermee om te gaan dan mensen in de grote stad. Tenslotte moesten deze mensen



.

De Weerd is hier een mooi voorbeeld van: Vanaf het begin van de oorlog zaten er onderduikers 

in de boerderijen op deze locaties. Wanneer het te vol werd op de boerderij, werden deze 

onderduikers zelfs in de bossen verstopt in zelfgemaakte hutten.

Ook is het een trieste gedachte te weten, dat er treinen langs Maashees kwamen met mensen 

die nooit meer terugkwamen, zoals de Joden die in het zuiden van het land bijeengebracht 

werden om naar kampen gebracht te worden. Het is moeilijk te achterhalen hoeveel treinen dit 

betrof. Misschien had Maashees het geluk dat hier in de directe omgeving weinig Joodse 

mensen woonden. Interessant is het te weten, dat zich in Vierlingsbeek nog steeds een oude 

joodse begraafplaats en synagoge bevindt (Dus heeft er ooit een cultuur bestaan in ons gebied 

van mensen met het joodse geloof).

Een ander deel van de oorlog kon gevolgd worden in de lucht. Veelvuldig konden er grote formaties bommenwerpers worden waargenomen in de 

vorm van strepen en zilveren stipjes. Deze bommenwerpers vlogen dan naar Duitsland om hun dodelijke lading te droppen op steden en het 

Ruhrgebied. Zo nu en dan werd een vliegtuig geraakt door luchtgevechten of door FLAK (flugzeug luftkanone). 

Ook s’ nachts gebeurde dit, over een lange linie waren er door de Duitsers zoeklichten geplaatst die de vliegtuigen vingen in hun lichtbundel! Dit 

moet een bijzonder schouwspel geweest zijn…met soms dodelijke afloop. Zo nu en dan stortte er grote bommenwerpers naar beneden rondom ons 

dorp.  Op de Hogeweg stortte zelfs een Duitse jager neer.  Ook waren er in ons dorp tijdens de bezetting gezinnen die onderduikers herbergden. 

Dit waren mensen die gezocht werden door de Duitsers of mensen die gevaar liepen vanwege hun geloof, zoals  Joden. Veelal gebeurde dit in 

boerderijen in het buitengebied. Hier was het risico op verraad kleiner dan in het dorp.

. 

In het najaar van 1944 kwam de oorlog snel dichterbij, eind september kwam het tot een confrontatie 

tussen Duitse en geallieerde troepen bij Overloon. Consequenties hiervan waren, dat de Overloonse

bevolking moest evacueren. Met het opschuivende front richting de Maas laat het zich raden, dat de 

dorpen waar de evacuees zaten, ook weer geëvacueerd moesten worden. 

Uiteindelijk kwam zo alles in Maashees bij elkaar. Dit dorp puilde op een gegeven ogenblik uit met 

evacuees en terugtrekkende Duitse soldaten.



. Tot het moment, begin oktober dat ook Maashees te horen kreeg dat het moest ontruimen. 

Nu was de chaos compleet!!! waar moest men heen? Er werden kampen ingericht in de bossen 

van de Hei en de Weert met schuilmogelijkheden. Mensen ondernamen de tocht via Geysteren 

naar Wanssum. Weer anderen bleven gewoon thuis, en bivakkeerden in hun kelder. Hoe dan 

ook …deze mensen hebben in deze periode heel wat ontberingen en angsten moeten 

doorstaan. Met name de laatste paar weken voor de bevrijding moeten erg intens zijn geweest. 

In deze periode werd ons dorp veelvuldig onder vuur genomen met zwaar kaliber geschut en 

werd ook de kerk opgeblazen, een gebouw wat heel veel betekende voor menig Maashesenaar. 

Maar later hierover meer! 

De Duitsers bivakkeerden in gevorderde woonhuizen, boerderijen en kelders. In een dagboek uit die tijd wordt gesproken over plunderende SS-ers die 

zelfs met kerkgewaden op de fiets door het dorp rijden. Alles wat men kon gebruiken werd door de Duitsers uit de huizen gehaald maar ook uit de silo 

van Havens werd gesleept wat men kon gebruiken. Maashees werd ook in brand geschoten. Tijdens de vele beschietingen van de Engelsen werd het 

dorp langzaam vernietigd. Zo branden op 17 oktober 1944 o.a. de huizen van Rieter, Cuypers, Bekkers helemaal uit. Toch waren er die tijd ook verhalen 

van goede Duitsers. Zo was er in Maashees een tijdje een legerarts werkzaam die ook de burgerbevolking verzorgde. De wanhoop moet compleet zijn 

geweest. Sommige Duitse soldaten die niet meer wilden vechten waren ondergedoken bij Maashese families. 

Andere Duitse soldaten (der grune Polizei) pikten dorpsgenoten op die mee moesten werken 

aan het aanleggen van stellingen o.a. in Wanssum. 

De daadwerkelijke bevrijding door de Tommies, op 23 november 1944 (dus precies 75 jaar 

geleden) is maar door weinigen beleefd hier in Maashees, veel vluchtelingen ervaarden hun 

bevrijding bij toeval op andere datums …ergens. Dit wordt veel in dagboeken beschreven. 

De meeste mensen hadden toen al vele angstige momenten beleefd gedurende hun 

gevaarlijke tocht uit Maashees. Helaas zijn er onder deze vluchtelingen ook mensen 

omgekomen, zo ook enkele Maashese inwoners. 

.

Richting Vierlingsbeek 
Links: Nu Mgr. Geurtsstraat 60 en 62



Schooljeugd heeft de bevrijdingsroute ook gefietst

Vrijdag 22 november, de dag voordat we vieren dat Maashees 75 

jaar bevrijd is hebben de hoogste groepen van de basisschool de 

bevrijdingsroute al gefietst.. 

Dit nadat in de morgen op school is verteld over de Tweede 

Wereldoorlog en in bijzonder de situatie in Maashees Een pakje 

Engelse sigaretten gevonden onder de vloer van een Maashees. 

De vluchtelingen zouden pas toestemming krijgen om terug te 

keren naar Maashees in begin Maart 1945. Reden hiervan was, 

dat de Duitse troepen veelvuldig dit dorp onder vuur namen van 

de andere zijde van de maas. Ook kwamen er geregeld Duitse 

patrouilles in bootjes over de Maas. Ongetwijfeld zullen hier nog 

doden en gewonden te betreuren zijn geweest in die periode.

Na terugkomst troffen de bewoners een verwoest dorp aan, 

en moesten helemaal opnieuw beginnen.        Jos ten Holder

huis sprak hierbij al snel tot de verbeelding.  Er werd goed geluisterd en tussendoor 

kwamen er veel vragen. In de middag werd met z’n allen gefietst langs de plekken die 

herinneren aan de oorlog. Hier werden verhalen verteld. Bijzondere indruk maakten 

de verhalen van mensen die de oorlog zelf hadden meegemaakt. Vele kinderen 

gaven aan om op zaterdag weer terug te komen. 

Verwoest  Maahees eind 1944

Granaatgaten

Huidige

centrum

Dotka Data BV / Wageningen 

University & Research – Library

Verwoeste oude 

centrum



Kaart herdenkingsroute                         Deze kaart bevindt zich op de muur van het terras bij Plein 27



Mijn dorpke aan de Maas

Door het noodlot werden wij gedreven 

En hebben ons naar Maashees begeven

Maashees mijn geboorte plaatske

Het mooie dorpke aan de Maas

Het noodlot was ons beschoren

De tweede dag kregen wij te hore

Evacueren – evacueren

Allen Maashees verlaten 

Het mooie dorpke aan de Maas

De reis werd ondernomen

En zijn daarna in Geijsteren 

aangekomen algauw hadden we 

vernomen

’t is hier ook niet pluis

Waren we maar weer thuis.

Wie had dat durven dromen

Dat we de volgende dag weer in 

Maashees zouden komen

Maashees ons geliefde plaatske

Het mooie dorpke aan de Maas

Maashees mijn geboorte plaatske

Dat eeuwen, eeuwen heeft bestaan

Is door ’t geweld van de oorlog 

In een puinhoop vergaan.

Beste mensen, welkom bij de route 75 jaar vrijheid van Maashees. Ik las net een gedicht voor, geschreven 

door een Maashesenaar die in de herfst van 1944 vanuit Maashees moest evacueren. 

Vandaag is het een bijzondere dag 75 jaar geleden verlieten de laatste Duitse soldaten Maashees. 

Maashees was bevrijd maar tevens daarna nog lange tijd verboden gebied. 

De route van vandaag gaat langs diverse locaties waar gebeurtenissen hebben afgespeeld in de jaren ten 

tijde van de tweede wereldoorlog.  Plekjes waar we wat meer of wat minder vanaf weten. Na 75 jaar blijft er 

normaliter weinig over…  Natuurlijk zijn er in Maashees veel meer locaties te vinden die in het geheugen 

gegrift staan bij de ouderen onder ons. Want elke gebeurtenis in die periode kan, zelfs nu nog na vele jaren, 

veel emoties te weeg brengen. Dat is ons volkomen duidelijk. Het is natuurlijk niet zo, dat de locaties die niet 

worden besproken niet interessant genoeg waren, er is slechts een keuze gemaakt. Hierbij hebben we 

gekozen voor bekende maar ook onbekende verhalen. Vaak gaat het bij de herinneringen aan de oorlog in 

Maashees over de herfst van 1944, de slag bij Overloon, beschietingen van Maashees en evacueés, wij 

proberen vandaag ook wat andere gebeurtenissen en plekjes te benomen. 

De tocht brengt ons langs zo’n 10 punten, waar enkele jaren geleden of onlangs infoborden zijn geplaatst. 

Deze punten waar we langs rijden zijn niet in chronologische volgorde van de oorlog geplaatst, dus het 

verhaal wat er bij de desbetreffende locatie wordt verteld kan wat verspringen … Mochten er tijdens de 

verhalen zaken verteld worden die misschien verkeerd geïnterpreteerd zijn of onwaarheden bevatten, kunt U 

dit later aangeven bij de werkgroep. In dat geval zullen we er werk van maken om dit te herstellen.  

Jeroen Denissen 

1. Start herdenkingsroute





2. De vernietiging van de oude kerk H. Antonius Abt

We bevinden ons nu in het oude centrum van Maashees. Waar nu het kantoor van Havens staat, bevond zich vroeger ongeveer de voorzijde van de 

kerk. Met de bouw van deze parochiekerk werd in 1819 begonnen. In 1895 en 1896 is deze kerk vergroot en van een fraaie toren voorzien met hierin 

4 luidklokken en een torenklok. Sinds 1930 stond er voor de kerk in een plantsoen een H. Hartbeeld. Dit beeld staat nu een eindje verderop. In bezet 

Nederland werden van eind 1942 tot en met de zomer van 1943 in totaal 6.700 klokken naar beneden gehaald en door de Duitsers afgevoerd en 

omgesmolten tot wapens, zo ook in Maashees.. De grootste klok woog 670 kg en heette Antonius met Joseph tot Gesel. De oudste van deze klokken 

een klok uit 1546 van 195 kg kwam na de oorlog terug en werd gebruikt als Angelusklok. Op maandag 7 december 1942 in den namiddag kwam een 

vrachtwagen met werkvolk en materiaal van de firma Meulenberg uit Venlo voor de kerk. Materiaal werd gelost en de baas van de ploeg een zekere 

Dekker uit omgeving van Heerlen, zei tegen de koster dat ze de klokken kwamen uithalen... Daar het om 4 uur biecht horen was voor de feestdag van de 

Onbevlekte Ontvangenis werd er niet aan begonnen  vóór 8 december 11.00 uur. 

Om 16 uur werden de klokken geluid tot 

17.30 ten teken dat ze afscheid nemen 

van de parochie. De andere morgen om 

6 uur werd het afscheid voortgezet tot 

9.30 uur. Met onderbreking van 7.30 tot 

9.00 uur. Woensdagmiddag 9 december 

was ’t werkvolk klaar en lagen de klokken 

met de klepels vóór de kerk. 

Op 22 december 1942 kwam een 

vertegenwoordiger van de firma 

Meulenberg uit  Helmond met een grote 

vrachtwagen de klokken halen. 

Van 2 klokken waren de klepels weg, deze 

waren verstopt op het kerkhof.



Zoals vele dorpen rond deze periode vervulde de kerk veel in 

het dagelijks leven bij de inwoners van Maashees. Ook in de 

oorlog en zelfs nog toen Maashees in oktober te maken kreeg 

met het Oorlogsgeweld en letterlijk tussen twee vuren in lag. 

Op 2 oktober 1944 voerden de Duitsers na de Mis een razzia 

uit. Ze zochten mannen voor de arbeiseinzats. Pastoor 

Swinkels zorgde er echter voor dat de jongens en de oudere 

mannen door een achterdeur konden ontsnappen.

Het mag daarom ook duidelijk zijn, dat toen de kerk werd 

opgeblazen, op 15 oktober 1944 om 12.00 uur, dit een grote 

schok was voor de inwoners van dit dorp.  Rond deze periode 

waren de inwoners al geëvacueerd, maar vele verbleven nog in 

de bossen rondom het dorp. De explosie moet duidelijk 

hoorbaar zijn geweest voor deze mensen…  Jammer is het, dat 

waarschijnlijk alleen de kerktoren geladen is geweest door het 

“sprengcommando”. De talloze beschietingen op Maashees 

hebben hierbij voor de rest van de schade gezorgd. Was dit niet 

het geval geweest, was de oude kerk waarschijnlijk hersteld. 

Het H. Hart beeld heeft wonder boven wonder deze ontploffing 

overleefd alleen de rechterhand was verdwenen. In een gedicht 

genaamd “mijn dorpke in puin” werd dit beeld benoemd tot 

symbool van het lijden en vernielingen van en in ons dorp. 

Vanavond tijdens het bevrijdingsconcert zal dit gedicht 

voorgedragen worden. 

Jeroen Denissen 



3. Mobilisatie hoofdkwartier

Jos ten Holder



4. De vernietiging van de graansilo

De firma Havens, oorspronkelijk begonnen bij de watermolen in Vierlingsbeek begon in 

1938 met de bouw van een graansilo in Maashees. De directe ligging aan de Maas was 

zeer gunstig, omdat de benodigde grondstoffen en granen nu per schip konden worden 

aangevoerd. 

De bouw vorderde gestaag, en in het voorjaar 1939 werd deze silo in gebruik genomen. 

Met z’n imposante verschijning en hoogte was dit gebouw een bezienswaardigheid in deze 

periode, en was gebouwd om zeer lang mee te gaan…  Vanaf de periode 1939 tot 1944 

werd de hoogte zeer veel gebruikt door de militairen als uitkijkpost. Eerst door de 

Nederlandse soldaten en toen er in 1944 rond Maashees, Holthees, Overloon en Venray 

hevig werd gevochten door de Duitsers.

Dit was ook de reden dat deze graansilo veelvuldig het doelwit werd van beschietingen door Britse jachtbommenwerpers zoals de tyfoon. Dit type 

vliegtuig vuurde met regelmaat raketten af op de silo. Schade zal er ongetwijfeld zijn geweest, maar te weinig om de silo buiten werking te stellen. Wrang 

voorval wat waarschijnlijk met een van deze luchtaanvallen te maken heeft, is het verhaal van de schipper die omkwam op de Maas. Dit schip voer langs 

de silo van Maashees, toen deze onder vuur kwam te liggen, het schip (een trekschuit) werd direct geraakt en de schipper kwam hierbij om. Vanavond 

tijdens het concert van de fanfare kunt u nog beelden zien van deze trekschuiten in de Maas maar ook van de opgeblazen silo, want: 

In de nacht van 22 op 23 oktober, dus vandaag 75 jaar geleden (precies 74 jaar en 11 maanden) zakte 

de silo onder zijn eigen gewicht in elkaar.  De silo was net als de kerk van tevoren al, zoals dat heet, door 

de Duitsers geladen. Het schijnt dat de silo al een week eerder was ontploft maar eerst een tijd schuin 

heeft gehangen, voordat deze onder z’n eigen gewicht bezweek! De ontploffing zelf moet een enorme 

klap zijn geweest waardoor ook huizen in de buurt flink schade opliepen.

Direct na de oorlogshandelingen heeft de Fa. Havens z’n werkzaamheden weer opgepikt, en tijdelijk de 

opslag buiten gehad. De nieuwe silo liet toen nog zo’n 3 jaar op zich wachten en kwam uiteindelijk weer 

op dezelfde plaats terug.

Watermolen



Jos ten Holder

Een leuk detail is de vlakke 

graanloods op het terrein van fa. 

Havens. Deze is geplaatst in de 

begin 50er jaren met hulp van het 

Marschallplan. Dit plan is door de 

Amerikanen opgericht om 

bedrijven in Europa financieel te 

ondersteunen.  

Havens kon hier ook gebruik van 

maken. Om onder andere de 

graanvoorziening weer op gang te 

brengen…



5. Fusilladeplek Pastoor Janssen

We zijn nu bij een locatie in onze route die misschien wel het meest losmaakt bij 

mensen als het verhaal verteld wordt…

Pastoor Jansen was sinds 1926 pastoor in Vierlingsbeek. Natuurlijk ook in Maashees 

bekend en misschien wel berucht, daar hij een pastoor schijnt te zijn geweest van de 

oude stempel.  Hij gaf naast zijn kerktaken ook catechismus op de school. 

Tot op een dag in oktober 1972, dus 28 jaar later , Jan Cremers uit Maashees hier wat graafwerk 

verricht. Hij stootte met zijn schop op de bovenarm van….pastoor Janssen. 

Hij dacht dat het een koeienskelet was, maar toen hij schoenen vond en later nog het hostie 

doosje….Pastoor Jansen, dacht hij meteen. Direct na zijn ontdekking belde hij de pastoor van 

Maashees. De volgende dag kwamen er drie experts van de Gravendienst van het Ministerie van 

Defensie. Ze waren heel snel zeker van hun zaak. Zij vonden nog een bril, een koker, een schedel, 

een barnstenen sigarenpijpje en tenslotte twee tinnen plaatjes die op een stukje leer bevestigd 

waren. Het waren de letters en M en J. Initialen die zoals je die vroeger vooral aantrof in de 

binnenrand van een hoed. 

Op 12 oktober verblijven er veel ouderen en zieke parochianen bij deze fam. Rieter. Op deze dag stormen jonge SS-ers hier binnen, en schreeuwen dat 

iedereen Maashees moet verlaten. Naar het schijnt protesteert pastoor Jansen hiertegen en wordt meegenomen door de soldaten. 

------Dit is het laatste wat ze van hem zien-----. 

We zijn nu bij een locatie in onze route die misschien wel het meest losmaakt bij mensen als het verhaal wordt vertel. 

Zoals in meer parochies was er in Vierlingsbeek een soort rolverdeling binnen de pastorie ontstaan in de omgang met 

Duitsers. De pastoor behield een min of meer goede relatie met de bezetter, terwijl zijn kapelaan tot over zijn oren in het 

verzet zat. Tijdens de dagen van de gevechten om Overloon, in oktober 1944 loopt het mis… Na wat problemen met de 

Ortscommanndant van Vierlingsbeek over wijn die meegenomen zou zijn door de Duitsers, en die er ziek van werden, 

kreeg de pastoor te horen dat ze moesten evacueren. Hij vindt uiteindelijk onderdak bij de familie De Rieter in Maashees. 



Er was geen twijfel meer mogelijk, Michael Adrianus Jansen werd 

daarna officieel kerkelijk begraven en zijn stoffelijk omhulsel werd 

neergelaten onder de gedenksteen, die te Vierlingsbeek in 1969 

voor hem werd opgericht. 

Het lijkt er op dat dit de plaats is waar pastoor Jansen 

standrechtelijk geëxecuteerd is.  Het schijnt dat hij van achteren 

is doodgeschoten en in een oude (waarschijnlijk Nederlandse 

schuttersput) gegooid te zijn. De exacte reden van deze executie 

is nooit achterhaald…. Het blijft dus gissen. 

Zoals we hier staan bij deze gedenksteen, bedenkt U zich dat 

pastoor Jansen ongeveer dezelfde weg en bomen zag, waar wij 

zojuist voorbijkwamen, voordat hij stierf. Zou hij, als geestelijke 

de mogelijkheid hebben gekregen om een gebed op te zeggen? 

Wist hij dat hij ging sterven? En waarvoor? 

Allemaal vragen waar wij nooit achter zullen komen. 

Feit blijft wel, dat dit voorval in ons Maashees, al dan niet 

gepleegd door soldaten die misschien zelf ook slachtoffer waren 

als een oorlogsmisdaad kan worden aangemerkt!!! Mooi is dat ter 

herinnering aan pastoor Janssen hier een tweetal gedenkplaten 

zijn geplaatst.       Jeroen Denissen



6. Kamp op de hei  “Het kamp de goede hoop”        Dit is een oorlogs- en evacuatieverhaal uit de tijd van 1 tot en met 30 oktober 1944

Het verhaal is opgemaakt uit de verhalen van de evacuees bij Piet Smits en Frits 

Rijnders en uit de dagboeken van Wim de Hoog en Nol Willems van “Het kamp de 

goede hoop” bij Rijnders te Maashees. 

27 september 1944, In Overloon, Vortum Mullem, Groeningen en Vierlingsbeek werd 

door de Duitse overheid bevel gegeven tot algehele en onmiddellijke evacuatie. Huis 

en haard te verlaten en ook alles wat dierbaar was. Het was een droevig tafereel om 

te zien hoe iedereen zijn dorp moest verlaten, te voet of te paard en kar en ook met 

hondenkar. Het was voor enkele mensen moeilijk om te lopen. En dan op de kar 

plaatsgenomen boven op de goederen. Zo komen ze in Maashees. 

Het was al avond. Het regende en iedereen druipnat. 

Het is een chaos van mensen. Vele gezinnen zijn ondergebracht in dit dorp. Inderdaad werd eenieder zeer goed en 

welwillend ontvangen door de Maashese bevolking. Men dacht over enkele dagen weer naar huis. Helaas wat is het 

geval. Op 1 oktober krijgen ook Holthees en Maashees te horen dat men moet evacueren. 

In de nacht van 1 op 2 oktober zijn er veel gezinnen, alleenstaanden en onderduikers naar Smits en Rijnders gekomen. 

Alles wat in hun bezit was nog meegebracht. Er werd in de stal en schuur veel stro gestrooid en ieder zocht een plekje 

om te zitten of te liggen. De dag erna zijn er nog gezinnen gekomen. En op die dag zijn zes schuilkelders gegraven. 

Schuilkelders voor een gezin of voor twee gezinnen. De alleenstaanden en onderduikers bij de gezinnen hun intrek 

genomen. In het geheel 11 schuilkelders. Er waren enkele jongens bij Rijnders in de schuur gaan slapen. De schuilkelders 

zijn bij Piet Smits in de boomgaard en bij Frits Rijnders in het bos.  Zo ontstond bij Rijnders “Het kamp de goede hoop”, 

door de bewoners zo genoemd. Op 3 oktober was Maashees geheel ontruimd. Dit op enkele mensen na. De 

kampbewoners dachten “hoe kunnen we blijven eten”. Het brood werd de eerste dagen bij Piet Denissen gehaald, daarna 

in Wanssum. Als daar niet voldoende brood was ging men naar de Weerd waar Frits van de Boogaard dit over de Maas 

gaat halen. De eerste tijd gaan de mannen dit halen, twee kruiwagens vol, er was veel nodig. Ze gaan binnendoor over 

modderige paadjes. Dit was niet makkelijk ook door het vuren van de Tommies. Toen kwam de razzia, het was gevaarlijk 

voor de mannen, die werden door de Duitse soldaten meegenomen. 



Daarom gaan de meisjes het brood halen, niet in kruiwagens maar in manden. Deze meisje zijn met z’n zevenen. Af 

en toe was het vuren en dan plat op de grond en het brood in het zand. Dit werd toch gegeten. En weer blij als je in 

het kamp terugkwam. 

Bij het koken kreeg ieder zijn werk. S’ morgens om 6 uur al de koeien melken, wan de Duitsers waren ook liefhebber 

van koeien. Er zijn ook enkele koeien door de bewoners in de struiken verstopt. De melk werd gezeefd en gekookt 

waarna het samen gedeeld werd. Af en toe werd er boter gemaakt en werden er groenten voor soep 

schoongemaakt. Soep was er niet iedere dag. Aardappels en appels schillen. De jongens gingen deze appels halen 

in de boomgaarden van Maashees, maar niet zonder gevaar. 

Dikwijls bestond het eten uit Hete Bliksem. Een van de bewoners, Koos Reynders, was slager en hij zorgde voor het slachten van de varkens en koeien 

die door granaatscherven zijn geraakt. Het koken vond plaats in de varkenspot bij Rijnders en ook bij Smits. Dit was allemaal niet zonder gevaar. De 

Tommies waren flink aan het vuren vanuit de Smakt en de Overloonse bossen. Dus de kelder in of plat op de grond liggen. Er kwamen veel 

bommenwerpers over ons, dit waren de Tommies die in Duitsland gingen bombarderen, geen prettig gevoel.  Vanuit Smits gaan ze bij Vogelsangs suiker, 

meel en zout in zakken van 100 pond halen. Van het meel wordt pap gekookt. 

8 oktober, eerste zondag begint het om 9 uur in de morgen te regenen, daar zijn de kelders niet tegen bestand. Er zijn er velen naar Rijnders gegaan om 

daar in de schuur en stal te gaan. Dit de hele dag en nacht. Eten rond en uit de varkenspot, eenieder kwam aan de beurt. De dag erna de kelders weer 

bewoonbaar gemaakt. Dit was de eerste vervelende dag, je kon niet buiten zijn zonder nat te worden. Het was een rustige dag, geen Tommies die 

vuurden. Op 11 oktober ging het gerucht dat bij Wennekens 3 personen zwaargewond zouden zijn, met algemene instemming werd besloten dat als de 

bewoners van het kamp ongedeerd zouden blijven, geen doden of zwaargewonden, er een kapelletje gebouwd zou worden met dank aan de Heilige 

Maria. In het kamp hebben 3 mensen schaafwonden door een scherf opgelopen, 2 mensen aan het been en een aan de hak, gelukkig niets ernstig. OP 

15 oktober, een dag van vuren, krijgt het huis van Rijnders een voltreffer, er was toevallig niemand in het huis. Geen eten die avond, s’ avonds met een 

boterham en een hongerige maag gaan slapen. Bij Piet Smits krijgt men deze dag een voltreffer in de bijkeuken, ook daar was toevallig niemand. De 

voltreffer valt precies in de varkenspot die daarna helemaal stuk was. In de bijkeuken werd altijd gekookt en op dat moment wilde Harrie Cremers uit 

Overloon daar net naar binnen gaan, hij had de dichte deur al vast, wat een geluk. Gelukkig hadden de mensen op de stal ook niets. Terwijl ze naar 

buiten gingen vlogen de pannen van het dak. Op dat moment waren ze bij Smits in de kelder de rozenkrans aan het bidden voor mevrouw van de 

Hoven-Willems uit Overloon die daar aan een natuurlijke dood was gestorven. Bewoners van het kamp zijn in Maashees een kist gaan halen waarna zij 

begraven werd in het bos. Na de oorlog is zij in Overloon herbegraven



Op 16 oktober werd het vuren nog heviger, de scherven vlogen in de inloop van de kelders, de bomen 

knakten als luciferhoutjes doormidden en sommige bomen gingen met wortel en al uit de grond. De 

granaten vielen zo 20 meter van de kelders. In de kelder waar de familie Nelissen zat was een meisje 

genaamd Gerda buiten de kelder achtergebleven. Ze was met een rokje in de struiken komen vast te 

zitten. Het was een wonder dat zijn het overleefde, zelfs geen schrammetje. Het huis van Rijnders 

kreeg een tweede voltreffer terwijl er twee jongens binnen waren. Ze waren niet gewond maar door 

angst zijn ze dagen in de kelder blijven zitten waarbij men hen het eten moest brengen. Bij Piet Smits 

komen 2 Duitse soldaten op 16 oktober vertellen dat men moet vertrekken. Zo ging men vandaar naar 

diverse plaatsen en ook naar de Weerd. Na 14 dagen zijn er enkele mensen weer teruggekeerd bij 

Smits. De familie de Rjck uit Overloon zat ook bij Smits en had een tweeling van 5 maanden oud bij 

zich. Nadat zij Smits moesten verlaten zijn ze in verschillende dorpen geweest en zijn ze door de linie 

heen eerst naar Oostrum en toen naar Deurne gegaan. Door de Tommies zijn ze naar Eindhoven 

gebracht alwaar ze door een familie zijn opgenomen.
Schuilkelder

Daar is de tweeling gestorven, een kind op 8 en de andere op 9 december. De namen van deze kinderen zijn na de oorlog in Overloon bijgeschreven. In 

de nacht van 16 op 17 oktober zijn de families Jan Hubers uit Overloon, de familie Rijnders en enkele alleenstaanden en onderduikers, in totaal 18 

personen, om 4 uur vanuit het kamp vertrokken. Dit was een grote onderneming. Mijn vader Frits Rijnders voorop. Van Rijnders naar de Hogewege en 

dan naar de Weerd. Wij mochten alleen lopen waar de paarden hadden gelopen en niet op de groene stroken, daar konden mijnen verstopt zijn. Van de 

Weerd naar van de Bogaard waar veel Duitse soldaten sliepen. Gelukkig werden deze niet wakker. Zo zijn wij tot Piet Hermans in Vortum Mullum

gelopen waar wij door deze mensen goed ontvangen werden en wij niets te kort kwamen. Door de linie heen naar de Tommies. De dag erna door de 

Tommies naar St. Anthonis gebracht. 

Frits Rijnders was weg uit het kamp zonder iets te zeggen. Door de jongens was gezegd dat zij zouden vertrekken met onbekende bestemming. Nu 

waren de bewoners van het kamp gedwongen om zelf hun potje te koken. Ze gingen de varkenspot bij Rijnders halen en net als de Germanen vroeger 

deden hingen ze de pot aan een ketting boven het vuur. Gerrit Peters was nu de kok. Na 2 dagen ging het leven weer zijn gangetje. Maar de Tommies 

waren zeer actief met vuren, dag en nacht. Vooral nu het front steeds dichterbij kwam. In de nabije omgeving werden luchtbombardementen uitgevoerd. 

Er kon niet gekookt worden en het vuur ging steeds uit.  Daarom maken enkele mensen een gat met daarboven een dak. De varkenpot erin gezet en 

klaar is de keuken. Koken maar.



Schrader komt kijken naar het kamp, hij heeft er plezier in dat alles 

zo prachtig verloopt. Als het moment van eten was aangebroken 

kwam er een hele rij mensen door de smalle gang van de keuken. 

Eenieder krijgt zijn portie op zijn bord.  Men is aardappelen en 

appels aan het schillen als er een granaat plotseling in de nabijheid 

ontploft. Allemaal de kelder in, de koffiepot was door de flinke klap 

in scherven en niet meer te gebruiken. Piet Smits komt terug nar 

zijn huis. 

Op 22 oktober zijn Piet Denissen uit Maashees en F Wientjes uit 

Vortum Mullum in het kamp gekomen. In het huis van Denissen 

komen er Duitse soldaten. Zij gaan elk schuilkelders maken voor 

hun gezin. Zo waren er nu 13 schuilkelders. 28 oktober, een nacht 

om niet te vergeten. Het is alsof de hel is losgebroken. De familie de 

Hoog krijgt een voltreffer midden op de schuilkelder. 

Terwijl zij onderweg zijn komen 2 Duitse soldaten vertellen dat iedereen moet vertrekken. Ze vertellen de soldaten dat het beter is als men kan blijven. 

Onze kelders zijn goed gebouwd en bestand tegen voltreffers De soldaten zeggen dat ze niets te zeggen hebben maar hun plicht hebben gedaan en 

vertrekken.  De kampbewoners besluiten om te blijven. Maar het kamp wordt steeds meer beschoten, het tikken van het arteliervuur is goed te horen. Zo 

onverwacht dat er geen tijd is om de kelders op te zoeken. De wasbeurt van eenieder en verschoning was niet mogelijk, hierdoor waren ook de luisjes 

aanwezig. Dit was geen prettig gevoel. Later werd het weer rustig. Er was nog niemand terug van de Tommies. Maar daar komt De Lange terug met 2 

Duitse soldaten. Er werd kort en bondig medegedeeld dat ieder tot 12 uur de tijd had om te vertrekken. Dit was het ergste wat de bewoners kon 

overkomen. De soldaten bleven tot iedereen vertrokken was. “Kamp de goede hoop” bestond niet meer. Al bij al was het van 1 tot 30 oktober een 

verschrikkelijke tijd geweest waarbij het een wonder is dat er geen doden of gewonden zijn gevallen. 

Groot was de schrik, maar de kelder was sterk gebouw. Maar dat hij bestand was tegen een voltreffer had men niet gedacht. De afdruk van de punt werd 

nog in het dak gevonden. Men mocht best dankbaar zijn In de morgen van 29 oktober zien kampbewoners mensen over de Smakterweg lopen met een 

witte vlag, ze lopen richting de Tommies. Dit brengt het hele kamp in rep en roer. Enkelen zijn op het idee gekomen om dit ook te proberen en als het lukt 

zullen ze terugkomen om de achterblijvers op te halen. 



Later zijn er toch nog mensen teruggekomen naar de Smits en 

de kelders zoals Wim Pijls oftewel Wim Piels met zijn gezin. Wim 

is er door Drikus Nissen uit Vierlingsbeek op gewezen dat er bij 

Rijnders veel schuilkelders zijn.  Het grootste probleem is dan het 

zorgen voor eten. Als het kan brengt Drikus melk met 

broodbrokken, maagvulling dus. Er zijn enkele dagen dat Drikus 

niet durft te komen en er dus geen eten is. Na 6 dagen komen er 

2 Duitse soldaten de kelder binnen, men mag blijven maar men 

moet wel in de kelders blijven. De Duitsers beloven niet aan hun 

commandant door te geven dat er nog mensen in de kelders 

zitten. Er waren ook goede soldaten, zij waren de laatste Duitse 

soldaten. De volgende dag komt Drikus de Brokke pap brengen 

en verteld dat men is bevrijd. De Tommies waren al bij Smits 

geweest, vlug eten en vertrekken. Zo zijn er toch nog mensen 

bevrijd in “Kamp de goede hoop”.

Wij zijn door de ’t oog van de naald gegaan. Daarom is het 

duidelijk dat de Heilige Maria heeft gezegd: “Van dees mense dor 

bliefde af”. 

Het uit dank gebouwde kapelletje staat in het bos nabij Broekweg 

11 te Maashees. Ook vindt u hier een informatiebord. 

Annie Martens – Rijnders 

23 November 2019



Versnapering op de wei bij het ‘Kamp op de hei’ ofwel ‘Kamp De Goede Hoop’



7. Noodwoning    Wederopbouw Maashees

Antoniusstraat

Nieuwe 

centrum 

De Goeystraat

Rieterweg

Oude centrum

Het Maashees van nu ziet er heel anders uit dan het Maashees van voor de oorlog. 

Het dorps is herbouwd vanuit een stedenbouwkundig plan waarbij een nieuwe 

dorpskern werd ontwikkeld op een andere plaats. Een driehoekig plein naar 

Brabants brinkmodel met op de korte zijde het kerkgebouw als symbool van 

wederopbouw. Dit had ook te maken met de ligging van Havens. 

Toen in begin maart 1945 de bevolking weer toestemming kreeg om terug te keren 

naar hun dorpje troffen ze een bijna volledig verwoest Maashees aan. Stel je eigen 

voor dat het oude centrum weggevaagd is, en de wegen bedolven zijn onder puin. 

Bijna onmogelijk om dan nog de oude herkenningspunten in het dorp terug te 

vinden…

Te midden van deze puinhopen moesten de mensen proberen iets van onderdak te 

vinden, vaak moesten ze met niets weer beginnen. Zelfs huisraad was weg… Heel 

af en toe vonden ze nog iets wat voor hun van waarde was. Dus de taak om weer 

je leven op te bouwen en voor je gezin te zorgen begon erg moeilijk. 

Wat te denken van mensen die in de oorlog geliefden hadden verloren, tijd om daar 

over te praten en te rouwen was er nauwelijks. 

Daarbij kwam ook nog het dagelijkse gevaar voor onontplofte munitie.  Tijdens deze 

moeilijke tijden schijnen de dorpsgenoten elkaar opgevangen te hebben, en deelden 

wat ze hadden. De eerste hulpacties kwamen vrij snel in deze periode. Maar voordat de 

eerste noodwoningen en onderkomens er kwamen was de oorlog alweer een tijd 

voorbij. Zo ook hier … Huis van Rijnders was verwoest.  De witte noodwoning is een 

voorbeeld hoe in deze regio een deel van de woningnood werd opgevangen. Dit type 

woning werd gebouwd van stenen van verwoeste gebouwen. 



Omdat de stenen verschillend waren werden de 

huisjes wit geschilderd. Veel woningen hadden 

een dak van riet/hooi en soms dakpannen. 

Alleen in het hoognodige was voorzien.  

In Maashees hebben meerdere van deze 

woningen gestaan.        Jeroen Denissen

Noodwoning Rieterweg

Noodwoning op de Weerd



Noodwoning
Noodwoning bij Fam. Rijnders ( Broekweg)

Een  ander voorbeeld van noodhuisvesting is de z.g Sennhütte die aan de rand van de 

maasheserbossen staat, nabij de vijver. Deze Sennhütte is afkomstig van het 

Ambonezenkamp, wat in Well gestaan heeft. 

In Overloon heeft eenzelfde Sennhütte gestaan tegenover Berlyfleur, de Bloemenwinkel. 

In die houten schuur woonde in de vijftger jaren een gezin van 5 personen. Meerdere 

kinderen zijn erin geboren…   Deze sennhütte zijn waarschijnlijk na de oorlog 

geschonken door een Zwitserse hulporganisatie. (Nog is het zwitsers schil in de nok 

zichtbaar . Sennhütte betekent overigens; Veehoederhut op de Alpen / Herdershut!!! 

Een paar maanden geleden heeft een oudere mevrouw uit Venray deze Sennhütte, in 

Maashees de Sennhütte genoemd, bezocht. Zij had jarenlang in een Senhütte gewoond

en er kwamen bij het weerzien veel herinneringen naar boven. 

Jeroen Denissen

Sennhütte



8. Bunkers Maaslinie

Nederland heeft in het verleden veel gebruik gemaakt van water ter verdediging.

Zo ook bij de locatie waar we nu staan: de maaslinie. De andere linies waren gemaakt op basis 

van het onder water zetten van een gebied. Dit hoefde hier natuurlijk niet, aangezien de maas al 

een natuurlijke barrière vormde (en natuurlijk nog steeds vormt). 

De maaslinie lag langs de westelijke rivieroever vanaf de Belgische grens in het zuiden van 

Limburg tot aan het Maas-Waal kanaal bij Katwijk. Daar sloot de linie aan op de IJssel linie. Het 

Noord-Brabantse deel van de maaslinie liep van Maashees tot aan Katwijk.

De linie hield in dat de bruggen over de rivier werden versperd en voorbereid voor vernieling, 

zodra de aanval zou worden geopend. De bruggen werden extra beveiligt door rivier 

kazematten, bewapend met een stuk 5cm –pantserafweergeschut en een zware mitrailleur. 

De gebieden tussen en rond de bruggen kregen een linie van kazematten van verschillende types (s, b en g). De eerste kazematten, die een 

vijandelijke oversteek van de maas moesten beletten, werden al in 1936 aangelegd. Het doel was een evt. aanval te vertragen, zodat de verdedigers 

van de peel/raamstelling meer tijd kregen om zich voor te bereiden op de volgende aanval. Pas in 1939 kwam de bouw van verdere versterkingen 

goed op gang. Helaas wisten de Duitsers op 10 mei 1940 de spoorbrug bij Gennep ongeschonden in handen te krijgen, waardoor een pantsertrein met 

troepen door kon breken richting Mill. Alle andere bruggen konden op tijd worden opgeblazen. Op verschillende plaatsen is het tot zware gevechten 

gekomen met Duitse troepen die per rubberboot probeerden de rivier over te steken, onder andere bij Katwijk.

De kazemat waar we hier staan was van het type flankerende. Dit type was 

extra beschermd tegen inkomend vuur vanaf de flank. (reden dat dit type hier 

werd geplaatst is mij niet bekend!!!!   Leuk detail is dat de kazemat waar we nu 

staan volledig gecamoufleerd was met graszoden. Duitse kaarten in de tijd van 

de meidagen gaven een gedetailleerd beeld waar de bunkers stonden. 

Erg veel zin had dit dus niet.

Veel kazematten zouden zijn voorzien van lichte of zware mitrailleurs. 



Problemen over tekorten aan munitie zijn bekende verhalen. Ook 

de koeling van de mitrailleurs en afzuiging in de bunkers gaf 

problemen tijdens deze 10e Mei. De stukken geschut die gebruikt 

werden waren veelal van inferieure kwaliteit. Zo ook bij de 

veerpont Vierlingsbeek. Hier was een PAG 

(Pantserafweergeschut) geplaatst met een 8 staal geschut. 

De PAG was redelijk modern, maar veel munitie was niet 

voorhanden. Daarentegen was de 8 staalgeschut van rond 1880. 

Een verouderd kanon zonder pantserplaat. De soldaten die het 

geschut moesten bedienen, waren totaal zonder bescherming.

Ook de kanon van 6 Veld was een voorbeeld van ons hopeloos 

verouderde leger. Zoals eerder al aangegeven is er in dit vak 

(Bakel) niet gevochten op de 10e mei. Verhalen van Duitse 

troepen die de Maas overkwamen zijn niet accuraat. Kan zijn, 

dat dit in de beginavond heeft plaatsgevonden, maar met 

zekerheid niet op de vroege 10e mei.

Veel kazematten zijn in de tijd verdwenen… zo nu en dan kun je 

in de weilanden wat resten zien liggen van betonbrokstukken. 

Jos ten Holder



. Hier staan we dan op grond waar we eigenlijk niet willen zijn. Voor degenen die 

het meegemaakt hebben een bittere herinnering, voor degene die het hebben van 

de verhalen en dagboeken een spannend boek.

Frits vd Bogaard zag de vijand aan de overkant loopgraven maken. Hij dacht dat 

er iets te gebeuren stond en vroeg aan Joost Cup die zijn garage in Maashees 

had, of hij zijn vrouw en kinderen naar zijn schoonmoeder in Wanroij wilde 

brengen. Zo waren zij achter het front en veilig voor zover dat kon in die tijd.

9. Kamp op de Weerd

En ja hoor, iedereen moest weg. Van Vortum tot Geijsteren werd het een verboden gebied. De mensen zochten gauw wat kleding en etenswaar bij 

elkaar en daar gingen zij. Waarheen? Naar familie, vrienden en wie weet waar. Het bekende verhaal dat pastoor Jansen in Maashees stond en de weg 

wees aan vluchtelingen zodat zij de eerste nacht een onderkomen hadden. En toch waren er vooral boeren die hun vee niet alleen wilden laten. 

Ofschoon de vijand zei dat het maar een paar dagen zou duren. Ik weet niet waarom deze plek werd uitgezocht. Was het omdat hier een stuk bos was? 

De Maashese weg liep langs café Boszicht, nu het al jaren gesloten Jager im Grunenwald. Hier waren wat Maasweien en bos. Aan de rand onder en 

boven dit pad waren greppels. Deze werden uitgegraven en bedekt met stro en hooi. De daken waren van takkenbossen en mos zodat het redelijk 

waterdicht was. 

Frits vd Boogaard zag het met lede ogen aan. Niemand wist dat hij in het verzet zat en dat er onderduikers op zolder 

huisden en piloten die neergestort waren. Zij werden door anderen naar de Zwarte Plak gebracht in Siberie.

Het weer was bijzonder slecht. Regen, kou, stortregens zorgden voor natte en kille onderkomens. In de holen leefden 

ongeveer 150 mensen.  In het donker voer Frits naar de overkant op zoek naar brood en andere behoeften. De pont 

ging niet meer. Hij was gebombardeerd en in brand gestoken. Hij kwam terug met kapelaan de Boer die de communie 

meebracht. Ook kwam Jet van Etten mee. Zij werkte op het distributiekantoor in Bergen. Zij was doodsbang in het 

roeibootje maar zij had steun van Frits. In het kamp heeft zij voor veel mensen vooral ouderen gezorgd. Een opa die 

diarree had heeft zij samen met een andere vrouw gewassen en verzorgd. De man was haar erg dankbaar en voelde 

zich wat beter.



Familie Bloemen uit Overloon kwam aangelopen door het veld en maakte een 

schuilhut van zand en haverstro. Met zessen pasten zij net in hun hol. 

Dicht tegen elkaar aan dan was het wat warmer.

Een platte kar diende als buffet en tafel. De bereiding ging in een heksenketel. Drie 

staken en een kookpot aan een haak. Het was herfst, de oogst was geweest en bij de 

boeren lag van alles wat van het land afgekomen was. Veel honger is er niet geweest. 

Eenzijdig was de voeding wel. De ene dag brood, de andere had iemand een koe 

gevangen of een varken. Een koe probeerde men in leven te houden voor de melk. 

Een baby hoorde ook bij de bewoners. De melk voor hem werd rechtstreeks uit de koe 

in de fles gespoten. De melk bleef zodoende warm. De baby is groot gegroeid en 

heeft nog lang geleefd. Een paar jaar geleden is hij overleden.

De kinderen kregen voorrang bij de maaltijd. Honing aten zij zo uit de raten. Hoe gezond kun je het hebben. 

Als je gegeten hebt moet je ook naar de wc. Een gat in de grond, een beetje verder weg en een schep erbij dan kon je wat je gedaan had even 

onderstoppen. Voor zover ik weet zijn er geen ziektes uitgebroken. 

Wassen ging met een beetje water in je gezicht en dat was het dan. Bijna niemand had schone kleren meegenomen. Het zou toch maar een paar dagen 

duren? Door al die nattigheid begon de Maas te stijgen. De mensen aan de onderkant kregen bijna natte voeten. De tijd van vertrek brak aan. De vijand 

die in een nabij gelegen boerderij was ingekwartierd wist van de holbewoners. Zij deden niets en lieten alles maar gebeuren

De mensen vertrokken na 3 weken bivakkeren in een hol. Waar zouden zij terecht komen? Wanssum? 

Swolgen? Wanroij? Zij doolden rond en sliepen in een stal, op een hooizolder, in een school of misschien 

wel langs de weg.  Pastoor Jansen hebben zij niet meer gezien.

Uit dankbaarheid dat op deze plek iedereen het heeft overleefd is dit kapelletje gebouwd. Elk jaar, de 

zondag na 15 oktober wordt hier een herdenking gehouden. Iedere dag bezoeken mensen deze plek om 

onderhoud te doen en kaarsjes te branden.

Dit alles heb ik verzameld door mensen te vragen en dagboeken te lezen die bij de Oude Schoenendoos 

in bewaring zijn gegeven  .              Lucy Kusters.



. Wergroep Vliegtuigcrashes en noodlandingen WO2 in de 

gemeente Boxmeer. 

27 crashes noodlandingen

Die Fliegertruppe des Deutschen Kaiserreiches / 

Luftstreitkraefte opgericht 1910

Eerst voor verkenning

1e WO zeer sterke luchtmacht. Fokker DFW. Vooral 

jachtvliegtuigen. Manfred von Richthofen (Red Baron) , 

Hermann Goering etc. Insigne IJzeren Kruis. Vanaf 1918 een 

zwart Grieks kruis. 

10 Craslocatie Messerschmit

Verdrag van Versailles; Geen nieuwe luchtmacht opbouwen. Onder het mom. Piloten opleiden bij Lufthansa, zweefvliegclubs.

In 1935 gaf Hitler opdracht om een nieuwe Luftwaffe op te bouwen. Brak het verdrag van Versailles. Engeland nog Frankrijk, protesteerden. Regelde met 

Rusland een vliegveld om piloten op te leiden.

Luftwaffe en Italiaanse luchtmacht, deed mee in de Spaanse Burgeroorlog, emblemen verwijderd. Bombardement Guernica Baskenland. Goede 

generale voor WO2. 

In 1939 was de Luftwaffe de modernste en sterkste luchtmacht ter wereld en speelde een grote rol in de Blitzkrieg; Polen, België Nederland Frankrijk. 

JU87-Stuka, Focke Wulf en Messerschmitt Bf109. Bommenwerpers de JU52. Straaljager Me262. 

Aanval op Nederland in 1940, 500 Duitse toestellen gecrashed. Tijdens de bekende slag om Engeland, 

verdween de Duitse suprematie in de lucht. Radar etc Om tegenaanvallen in de lucht te bestrijden werd o.a. de 

Kammhuberlinie gebouwd. Zoeklichten, Wehrmachsthuisjes, 

Bazikamp Rips, verdeelstation Veulen. Aan het einde van de oorlog, hadden de 

geallieerden, USA ’s nachts en Engelsen overdag, vele fabrieken en raffinaderijen in 

Duitsland platgelegd.Oorlog op 2 fronten onderschat



. 

De aanvliegcorridor vanuit Engeland, op de meeste Duitse steden (in het Ruhrgebied) liep tussen Venlo en Nijmegen. 

6000 Crashes in Nederland, 4000 gevonden.

Fliegerhorst Venlo; September / October 1944 geruimd. Vanaf Fliegerhorst Nieder Mendig (Zuid Eifel) naar Twente. 

Volkel opgericht door de Duitsers. Museum “de traditiekamer”  Zweefvliegbrevet gehaald. 

Gefr. Hubert Mack,  17.6.24 – 6.2.45  Messerschmitt Bf 109G – 14

1. Nahaufklaerungsgruppe. Half bewapend,  half camera’s 

2. Daimler benz V12,  op kop.640 Km/u radius 850 km. Xtra tank 1000 spw 9,925 

3. 2 x 13 mm Mitrailleurs, of 1x 20 mm kanon. 2 raketten Wfr.Gr.21

4  Brandstofinjectie. Op kop vliegen.

5. Vloog met Anton Mittermaier, Hainburg an der Donau.

6. Verhaal in boek klopt niet. Nooit in Lazaret geweest. 

7. Gestorven bij crash, gebit identificatie, kleding.

8. Familie gevonden broer Eberhard.



. 

Gefr. Hubert Mack 

Op 6 februari 1945 vloog hij samen met Mittermaier vanaf de basis Twente langs de grens naar beneden. Vanaf Nijmegen Cuijk werd de Maas gevolgd. 

Tot aan Venlo. Onderweg waren zij al beschoten door Engels luchtafweergeschut. Mogelijk daarna door twee geallieerde jagers aangevallen en 

beschoten. Er waren zeer veel geallieerde troepenverplaatsingen aan deze kant van de Maas. Mack / camera en Mittermaier beschermer. 

Motor beschadigd, noodlanding. 2 versies, via de eik op het land. Of de lange weg, parallel aan de Grotestraat. Grond bevroren, doorgeschoten en in het 

bosschage te pletter geslagen. Hoofd / gezicht onherkenbaar. 14 piloten squadron. 2 laatsten. Mittermaier sneuvelde 2 dagen later in Lochem.

Onderdelen zijn nog te zien in het museum van “Postzegel tot Tank” in Groeningen.

Broer Eberhard komt 2 x per jaar. Zeer goede contacten. 

Vanaf 1956 echte, nieuwe Luftwaffe Leo Janssen

Hogeweg



. Beste mensen we zijn aan het einde gekomen van een reis door 

Maashees. Het Maashees van nu dat de sporen van wat 75 jaar 

geleden hier is gebeurd nog altijd met zich meedraagt. Sporen vervagen 

en dat mag ook. Vergeten mogen we echter niet. De borden die we op 

de diverse plekken hebben gezet dragen daar samen met de fietsroute 

hopelijk hiertoe aan bij.

Elk jaar op 4 mei herdenken wij hier de mensen die het oorlogsgeweld in 

en ons dorp niet hebben overleefd, de jongste was nog maar 5 jaar oud. 

Martien Jans een jongen waar geen foto van bestaat, net als van Hen 

Peeters een soldaat die al op de eerste dag van de oorlog stierf. 

Omdat wij ook deze mensen nooit mogen worden vergeten staan hun 

namen hier op het monumentje. Speciaal voor deze dag hebben wij 

geprobeerd deze mensen een gezicht te geven en ziet u hier waar 

mogelijk hun gezichten. Voor Martien, een kind een speelgoedbeertje en 

voor Hen uit eerbied een foto van zijn graf. Deze foto’s zullen vervagen 

maar ook hier niet de herinnering.

75 jaar geleden was Maashees bijna leeg. Alhoewel bevrijd waren de 

mensen weggestuurd, evacuee. 75 jaar later moeten mensen waar ook 

ter wereld evacueren voor oorlogsgeweld, we zien het op tv en zappen

11. Monumentje bij de kerk (Slot) 

door naar The Voice. Zou er in Syrië ooit een bevrijdingsconcert worden georganiseerd?

Martien Jans (geen foto), en An Bekkers getroffen door granaatscherven, veel te jong. Hen Peeters, Jan van Es en  Antoon Lenssen, Maashese jongens 

die als soldaat stierven, dichtbij of ver van huis. Soldaten en piloten uit Engeland en Duitsland die nooit meer thuiskwamen, een schipper die pech had 

net door Maashees te varen, een pastoor die slachtoffer werd van een oorlogsmisdaad.  Voor hen en alle anderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld 

vraag ik nu een moment stilte. Wij hebben u straks wat verteld over de geroofde klokken. Terwijl wij afscheid nemen luidt nu de teruggekeerde klok als 

eerbetoon. Jeroen Denissen



. 

Gedichten na de herdenkingsroute

Lise Marti
Lisa Jansen



Bevrijdingsconcert fanfare St. Cecilia in de Kerk

Mijn dorpje in puin

Door haat en nijd verloren. 

Op je verminkte hand. 

Je burgers, bang bekneld. 

Door dom geweld geslagen. 

Als slaven uitgedreven. 

En wie er is geboren,

ligt met je neer geveld. 

Met ingestorte kerk en toren. 

En neer gehakte huizen. 

Nu ben je in leed geboren. 

Een monument geworden

van aan elkaar gemaakt puin.

O.l.v.

Jochem Jacobs

Gebroken en verbrand.

Draag je de schande en schaamte 

van deze bittere jaren.

Wie heeft zich er over ontfermd,

wat uitgekermd is in donkere 

hoeken van kelders. 

Waar wij vochten, verlaten en verarmd.

Maashees waar ik ben geboren.

Waar mijn wieg eens stond. 

Waar ik doorbracht al mijn jaren. 

En veel vriendschap ondervond. 

Zolang ik leef blijf ik je trouw.

Harrie Kersten



Maashees 75 jaar bevrijd  presentatie door Hugo Levels en Eric Munnicks 6 maart 2020

Waar blijven de bevrijders? Toch nog de film van Maashees voor en na de oorlog. Vrijdag 6 maart 2020 bij Plein ‘27

In november 2019 hebben we met z’n allen herdacht dat Maashees 75 jaar geleden bevrijd werd. Een indrukwekkende dag. Op 6 maart 2020 is het 

wederom precies 75 jaar geleden dat de bevolking in Maashees mocht terugkeren en een dorp in puin aantroffen.

Wij zijn dan ook trots dat we op deze dag, vrijdag 6 maart 2020, een lezing mogen organiseren waarvoor wij twee kenners en vertellers hebben mogen 

uitnodigen. 

Hugo Levels en Eric Munnicks hebben al op vele plekken in Limburg en Noord-Brabant mogen vertellen over de bevrijding van deze streek. 

Op deze avond zullen zij speciaal ingaan op Maashees en omgeving, zo zal zeker ook het verhaal van de vernietiging van Kasteel Geijsteren 

voorbijkomen.  Dit alles geïllustreerd met foto’s.

Hugo en Eric zijn de schrijvers van de succesvolle boeken “Waar blijven de bevrijders” en kunnen veel vertellen over wat goed en fout ging in deze 

donkere tijd. 

De onderwerpen die voorbij komen zijn:

• Ontwikkelingen van het front in Noord Limburg in september en oktober

• Strategische overwegingen rond Venlobruggenhoofd

• De slag rond Overloon en Venray oktober 1944

• Bevrijding Maashees en omgeving

• Duits bruggenhoofd in Geijsteren en Wanssum

• Operatie Schneemann januari 1945

• Maasfrontlijn december/maart 1944/45

• Bevrijding oostelijke Maasoever maart 1945

• Lot van de bevolking, rol civil affairs bij evacuaties.
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