Herinneringen van oorlogsvrijwilligerJean Haenen
(oktober 1944-maart 1948)
Mariajanssen-Rutten
Met de inval van Duitsland op 10 mei 1940 werd ook Nederland betrokken bij de Tweede
Wereldoorlog. Ondanks hevigverzet moest het Nederlands leger reeds op 15 mei daaropvolgend
capituleren. Nederland werd bezet, het legerontbonden. Een spannende tijd brak aan. Niet alleen in
Nederland zelf, maar ook in de overzeese gebiedsdelen, met name in Nederlands-Indië, waarjapan
haar kans schoon zag en in 1942 tot de bezetting daarvan overging.

Op1zseptember1944werd Mesch,datsedert1januari 1943 was opgegaan in de gemeente Eijsden, als
eerste dorp in Nederland bevrijd door soldaten van
de 3oste Amerikaanse lnfanterie Divisie, bijgenaamd
Old Hickory.
Hier in Mesch begon dus de bevrijding van Neder-

1okt0ber1944 nr. 1, het zogenaamde OVW-besluit.

Hierin was vastgelegd datvoordevormingvan strijd-

krachten zowel voor Europa als voor deelneming
aan de strijd in het Verre Oosten oorlogsvrijwilligers

land. Eerst van Zuid-Limburg, daarna van NoordLimburg. Pas veel later volgde de rest van het land.
Op 4 mei 1945 capituleerde Duitsland (voor wat betreft de troepen in Noordwest Duitsland; de algehele
capitulatievolgde op8meidaar0pvolgend)en waren

zouden worden aangenomen. Ongeveer 25.000 Ne-

Nederlands-Indië smaakte de vrijheid pas op 15 augustus 1945 toen Japan zich overgaf. Gelouterd door

ment Infanterie (2-13 R.l.).

de Nederlanders weer baas in eigen huis.

de oorlog was het zelfbewustzijn en de roep naar
onaﬂaankelijkheid onder de Nederlands-Indische
bevolking tot ongekende hoogte gestegen met als
gevolg dat op 17 augustus Nederlands-Indië zich afscheidde van Nederland. Men ging voortaan verder
als Republik lndonesia met als voormannen Soekarno (president) en Mohammed Hatta (vice-president).
Uiteraard werd de nieuwe republiek niet doorNederland erkend. Politionele acties volgden om de afvalligen weer onder Nederlands bestuur te brengen.
Evenwel zonder resultaat. Pas per 27 december1949
was de onaﬂaankelijkheid van lndonesië een feit.

Oorlogsvrijwilligers
Ter ondersteuningvan de Amerikaanse troepen (c.q.

de geallieerden) die belast waren met de bevrijding
van Nederland en het terug dringen van de vijand
naareigen grondgebied entotcapitulatiete dwingen
werden vrijwilligers geworven, oorlogsvrijwilligers,
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kortwegOVW”ers genoemd. Door de Nederlandse regeringwas dat gewettigd in het Koninklijk Besluitvan
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derlanders,waaronderca. 800 Limburgers, meldden
zich bij de wervingskantoren. De Limburgse OVW,ers
werden met name ingedeeld bij het heropgerichte
(Limburgse) 1ste bataljon van het13de Regiment Infanterie (1-13 R.|.) en het 2de bataljon van het 13de RegiNá de capitulatie van Duitsland in mei 1945 werden

de OVW'ers van regeringswege gevraagd om in Ne-

derlands-lndië behulpzaam te zijn bij het bestrijden
van deJapanse bezetter en het ontzetten van de be-

volking. Velen lieten zich opnieuw verleiden tot een
tweede dienstverband en trokken naar NederlandsIndië. Het Limburgers contingent werd voor deze
gelegenheid ingedeeld bij het nieuw ingerichte 2de

bataljon van het 13de Regiment lnfanterie (2-13 R.l.),
dat was samengesteld uit het 1Ste en 2de bataljon van

het13de Regiment Infanterie. Nogvoordat de OVW*ers
scheep zouden gaan was de situatie in Nederlands-

Indië echter aanzienlijk veranderd. Dejapanners wa-

ren inmiddels verdreven en Soekarno stond aan het
bewind van dejonge Republiklndonesia. DeOVW,ers
moesten nu aan de slag om de onafhankelijkheid teniet te doen en orde en vrede te brengen namens de
Nederlandse regering. Zij kregen in februari 1947 versterkingdoor in der haast uit Nederlande aangevoerde troe'pen voornamelijk bestaande uit dienstplichtige militairen. De zogenaamde Eerste Politionele

actie vond plaats tussen 21 juli en 5 augustus 1947.
Latervond de Tweede Politionele actie plaats (van 19
december 1948 tot 5 januari 1949). De eerste groep
OVW”ers was toen reeds weer in Nederland. Begin
1948 werden de OVW'ers van hun dienst ontheven
en huiswaarts getransporteerd. Reeds tijdens de terugreis naar Nederland werden de OWV'ers door een
regeringsambtenaar benaderd en gevraagd naarhun
plannen na terugkomst in Nederland. Men trachtte
hen te werven voor een functie bij een overheidsinstantie zoals de marechaussee, de politie ofhet reguliere leger. Velen voelden zich er wel toe aangetrokken, vooral vanwege de directe kameraadschap die zij
in de vele moeilijke situaties hadden ondervonden en
zo hooptente kunnen bewaren.Maaranderen wilden

zo spoedig mogelijk het uniform uittrekken.

Mariadorp geboren, maar in Rijckholt woonachtige
Frans van Geleen. Nu, 7ojaarlater, doetjean Haenen
verslag van zijn wederwaardigheden. Zijn verhaal is
zoveel als mogelijk chronologisch opgetekend door
Mariajanssen-Rutten en wordt afgesloten met korte
levensbeschrijvingen van dein ditverhaalgenoemde
OVW'ers.
“Ditjaar [2014] is het 7ojaargeleden dat deze Eijsdensejongemannen een paar maanden met de Amerikaanse troepen
meetrokken naar het nog nietgecapituleerde Duitsland. Daarna gingen ze via Engeland na een bootreis van een maand

naar Nederlands-Indië om daar de mensen die in dejapanse
gevangenkampen bedreigd werden, te bevrijden. Dat was het
eerste wat wij deden.Alleen wisten we toen nog niettegen welke prijs. Het kostte duizenden mensenlevens. Wij keerden allen

heelhuidsterug, maar wel min ofmeergeestelijk beschadigd.”

OVW'ers van Eijsdense komaf
Onder de OVW'ers waren ook 7 mannen uit Eijsden:

Jean Haenen, de broersjoseph en Michel Feijs, de
broers Chrit en BèrVrancken, Sjeng Martens en de in

|

Zo beschrijftjean Haenen (inmiddels 89jaar) in het

kort een bewogen periode in zijn leven. Het is zijn
grote wens om hierover te vertellen en dit gedeelte
van zijn verleden vastte leggen. Bladerend in zijn uit-
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Afb. 1. Eijsden, Stationsplein, oktober 1944. Klaar voor vertrek. Achterste rij v.l.n.r.:jean Hlaenen,joseph Feijs, Chrit Vranken en
Michel
Feijs. Op de voorgrond v.l.n.r. Sjeng Martens en Bèr Vranken (niet op de foto.- Frans van Geleen).
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gebreidefotoalbum vertelt hij overzijn belevenissen.
Met het ouder worden vormen met name de herinneringen aan zijn tijd in Nederlands-Indië een steeds
grotere aanslag op zijn gemoedstoestand.

Oktober 1944 naar Duitsland
Jean Haenen was destijds 19jaaren evenals zijn mede
OVW7ers op zoek naaravontuur. Ze kenden elkaarals
leeftijdgenoten in de hechte Eijsdense gemeenschap
al langer en vierden uitbundig feest toen de Amerikanen hun Eijsden bevrijdden. Zoals velejongeren
deden, waren ook zij direct daarna toegetreden tot
de Ordedienst. De Eijsdense afdeling van deze burgerdienst was vlak na de bevrijding door Miel Duijsens (de latere burgemeester) opgericht om de orde

te helpen handhaven. Het vormde de overgangsfase

van militair naar burgerlijk gezag. De leden van de

Ordedienst moesten onder meer op doorgangswegen, zoals de Rijksweg en de Oosterweg, de identiteit
van passanten controleren om te voorkomen dat er
Duitsers waren die probeerden te ontvluchten.

Eind oktober1944werd deze dienstoverbodigen was

er ook geen taak meer voor de Eijsdense jongeman-

nen. Wel bestond de mogelijkheid zich te melden als
vrijwilligero'm hand-en spandiensten teverlenen ten
behoeve van hetAmerikaanse leger.
Niet alleen uit dankbaarheid voor het feit dat de
Amerikanen Eijsden hadden bevrijd van de Duitse
overheersers, maar vooral omwille van het avon-

tuur melddenjean en de anderen, zoals hiervoor genoemd, zich als vrijwilliger. Zij wilden hun bevrijders
van dienst zijn bij alle mogelijke klussen. Van hun

aanbod werd dankbaar gebruik gemaakt.
ChritVranken,één van hen, had metvrachtrijderGilissen uitMesch geregeld dat hij de Eijsdenaren met zijn

truck naar hetAmerikaanse legerzou brengen. Nadat
aan het station van Eijsden een groepsfoto was gemaakt, stapten ze in de open laadbak van de pick-up
en reden naar Rijckholt om hun vriend Frans van Geleen op te halen, die zich ook als vrijwilliger had aangemeld. ln de buurtvan Heerlenwerdenzevervolgens
afgezet, waar ze zich bij het Amerikaanse Negende
Leger voegden. Bij Roermond werd de grens overgestoken. De avontuurlijke vrijwilligers werden ondergebracht bij het Limburgse bataljon met de naam 1-13
R.|. (1Sta bataljon van het13de Regiment Infanterie). Met
het opschuiven van het Amerikaanse leger in Duitsland schoofhet13de Regimentrnee, tot aan de Rijn.
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Afb. z. Eind 1945. De broers Bèr en Chit Vranken in Münchengladbach (Duitsland)

Het 6 maanden durende verblijfin Duitsland werd
voornamelijk doorgebracht met patrouilleren tussen de puinhopen van de vernielde dorpen en steden.
De toebedeelde taak aan het Limburgse bataljon

bestond voor het merendeel uit wacht kloppen: het

bewaken van pijpleidingen met benzine ofkerosine,
van munitieopslagplaatsen, maar ook van krijgsge-

vangenen. Afen toe kwam er een heftruck met gesneuvelden voorbij, op weg naar een begraafplaats.
Misschien wel naar Margraten. Een onuitwisbare
herinneringvormen de lijken, die in lagen opgestapeld waren met de voeten naar de achterkant van de
laadbak. De chauffeurs van deze heftrucks waren allen negers.
Er waren ook leuke voorvallen. ln Buderich aan de
Rijn moesten ze samen met een Amerikaanse soldaat
wacht houden bij een wijnkelder. De Amerikaan had

wel zin in een glaasje en schoot een gat in een van de

wijnvaten, die een doorsnee hadden van anderhalve
meter. De wijn stroomde over hun voeten en de Eijs-

denaren, die niet veel alcohol gewend warenfwerden al dronken van de geur. Het betrofFranse wijn

die door de Duitsers buitgemaakt was tijdens hun
opmars door Frankrijk.
Op verlof naar Eijsden namen ze in een jerrycan 31/2
liter van de heerlijke wijn mee naar het feest-van
harmonie Ste.-Cécile. Dit gebaarviel uiteraard in de
smaak.
Ook werden Jean en enkele andere OVW'ers eens
door een Maastrichtse vrijwilliger uitgedaagd om de
Rijn over te zwemmen. Als Eijsdensejongen, opgegroeidšan de Maas,ging hij hiernatuurlijkopin.Zijn
uitdager liet het echter na een tiental meters al afweten en maakte rechtsomkeer.Jean zwom alleen door

en wist uitervaringdatschuin oversteken in de sterke
stroom het veiligste was. Ook moest hij gevaarlijke
kolken omzeilen. Hij herinnert zich dat de Rijn er
immens breed was. Hij heeft het gehaald, maar kon
ondanks zijn vermoeidheid niet uitgebreid pauzeren,
want de overkant was pas net bevrijd.

Mei 1945
A| direct na de capitulatie van Duitsland op 5 mei
1945 ontvingen de vrijwilligers in Duitsland van de
Nederlandse regeringhetverzoekom in NederlandsIndië tegen deJapanse bezetterte gaan vechten. Zij
zouden behulpzaam kunnen zijn bij het bevrijden van
de gevangenen in deJapanse kampen. Hoewel het
een veren onbekend land betrof, gaven de meesten,
waaronder ook de Eijsdense vrijwilligers, om idealistische redenen gehoor aan hetverzoek.

Luitenant-kolonel Erdman kreeg de opdracht om de

bataljons1 (waarbij de Eijsdenaren waren ingedeeld)

en 2 samen te voegen tot een nieuw bataljon vrijwilligers dat als 2-13 R.|. werd aangeduid (2de bataljon

van het13de Regiment Infanterie).
Dr. Dick A. Erdman was aﬂ<omstig uit Den Haag en

werkzaam als geoloog aan de Domaniale Mijn in
Kerkrade. Vanafde oprichting in 1944 tot de demobilisatie uit Indië in 1948 zou hij de commandant zijn
van dit bataljon. Het nieuw opgerichte bataljon bestond uit ruim 800 vrijwilligers en was verdeeld in 5
compagnieën. Elke compagnie was weer verdeeld in
4tot 5 pelotons, elk bestaande uit ongeveer 35 manschappen. Het bataljon, datvoor95°l0 uit Limburgers
was samengesteld, zou in Engeland een opleiding
krijgen. Alvorens aan de nieuwe taak te beginnen
mochten de rekruten vanuit Duitsland eerst een week
opverlof. Ze dienden weleerst hun wapensin te leveren. ln Engeland zouden ze nieuwe en betere wapens
krijgen.
Het was hun Eijsdense vriend Sjeng Wassenaar, die

hen met zijn gammele auto kwam afhalen toen ze
met verlofnaar huis mochten. De auto was een oude
rammelkast die door Sjeng met touwen bij elkaar
werd gehouden. Het was weliswaar met horten en
stoten, maarhet vehikel reed.
Bij terugkeerin Duitsland werden ze ondergebracht in
een voormalig SS-kamp in Niederkrüchten, even over
de grens bij Roermond. Hetwachten op hetvertreksein

naar Engeland duurde echter nogenkele maanden.

Afb. 3. Kazerne te Aldershot (Engeland).Appèl
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17 september 1945 naar Engeland
Eindelijk vertrok het bataljon pertrein vanafKrefeld
(D) naar Oostende (B). Met het troepenschip Prinses Astrid werd Het Kanaal overgestoken naar Dover
(GB).Jean is nietzeeziek geweest, maarvele anderen

hebben “pelotonsgewijs over de reling gehangen om de
vissen te voeren” Vanuit Dover werd de reis per trein
voortgezet naarAldershot bij Londen, waar 2-13 R.l.
gedurende 4weken gelegerd werd in kazerne Rammelies Barracks. Vanafdat moment werden de manschappen kortweg OVW”ers genoemd: oorlogsvrijwilligers.

sante gebouwen maakten op de Eijsdenaren een onuitwisbare indruk. Ze zagen echter ook de armoede.
De Engelsen hadden de oorlogweliswaargewonnen,
maar hadden ookveel geleden.
Intussen was er een bataljonslied gemaakt. De tekst
van het 3de couplet getuigt van het enthousiasme
waarmee ze hadden getekend voor de reis naar Nederlands-lndië:
ls dan de strijdgestreden,
De Nazi van de baan,

Dan gaan we met vertrouwen,

op ons Oost-Indië aan.

Daarzullen wij dejappen slaan.

Hier deden de OVW'ers veel aan exercitie, kregen
ze tropenkleding en ook nieuwe wapens. Die waren
volgensjean overigens slechter dan de ingeleverde.

Tussen de Geallieerden in,

reguliere manschappen. De volledige tropenuitrus-

10 oktober 1945 naar Nederlands-Indië

gebied van geslachtsziekten en ontvingen ze de voor

Vanuit Aldershot, waar Prins Bernard persoonlijk afscheid nam van de oorlogsvrijwilligers, reisden ze per
trein naar Liverpool. Daar gingen zij aan boord van
een op Italië buitgemaakt schip datwas omgebouwd

Het beste materiaal werd beschikbaargesteld aan de

tingwooggo pond.Ook kregen ze voorlichtingop het

de tropen noodzakelijke vaccinaties tegen infectieziektes.
Een uitstapje naar Londen was een welkome afwisselingtijdens hun verblijfin Engeland.Voora| de impo-

Werd Limburgs roem gevestigd,
Wij maakten het begin!

tottroepentransportschip. De enorm grote Alcantara

Afb. 4. Troepentransportschip ms Alacantara.
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Afb. 5. De Straat uan Gibraltar.

zou ruim 4400 manschappen vervoeren waaronder
het uit ruim 800 man bestaande Limburgse bataljon.
Hetwaren allemaal OVW,ers.

werd de opvarenden om sigaretten gevraagd in ruil

Zij zetten koers naar Nederlands-Indië en waren een
maand onderweg. Ze sliepen er in hangmatten. Er

ze hadden iets naar beneden, ook als ze niets koch-

heerste een vast dagprogramma. Dit bestond onder
andere uit reveille, appèl houden, het verzorgen van
de uitrustingen onderricht in Maleis. Vooral op zondag bezochten de Limburgers trouw de H. Mis.
De Alcantara zou echter voor alle troepen het synoniem blijven voor honger. Doorde slechte voedingen
legering nam het gedragvan de Nederlandse troepen
soms de vorm van muiterij aan.

voorl<okos,ananas afanderelokalelevensmiddelen.

Soms wierpen de OVW,ers van het weinige geld dat

ten. De venters gingen dan zwemmend achter de
muntstukken aan en toonden hun tussen de lippen

geklemde vangst aan de manschappen.

Op Ceylon, hethuidige Sri Lanka, werd in de marine-

haven getankt. Van daaruit werd via Sumatra koers

gezet naarjava.

11 november 1945 naar Malakka

Toch hebben de Eijsdense vrienden tijdens de reis
hun ogen uitgekeken. Voor de Portugese kust werd
hun schip omringd door hele scholen dolﬁjnen. Ze
zagen de hoge rotsen bij de Straat van Gibraltar en
werden soms vergezeld doorvliegende vissen. Ze bewonderden de landschappen op de Afrikaanse kust

Toen de OVW7ers in november1945 op Brits Malakka
aankwamen, was de strijd tegen dejappen echter al
voorbij. De Nederlandse regering beslootvervolgens
om deze OVW,ers in te zetten om het geweld in haar
kolonie te bedwingen en de koloniale ordete herstellen.

ln Port Sari zagen ze voor het eerst palmbomen en
mannen in lange kleren. Venters kwamen met hun
bootje langszij gevaren en boden hun koopwaar
aan in een mandje dat naar boven werd gehesen.
Als de soldaten iets kochten, betaalden ze door het
verschuldigde bedrag in het mandje te leggen. Vaak

Bijna aangekomen bij het eiland Java kreeg de be-

en de mooie steden met hun koepels en minaretten.

manning het bericht dat de Engelsen, die als gevolg

van de ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk hetgezag in Nederlands-Indië uitoefenden, geen Nederlandse troepen opjava ofeen ander
deel van Nederlands-Indië toelieten. Hoewel beide
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Hier werden ze ingekwartierd in een voormalige
landbouwschool.Dezelagin een zeerbosrijkgebied.
De Eijsdenaren waren al een lange tijd van huis en
hadden samen al veel meegemaakt. Vanuit Duitsland waren ze naar Engeland gereisd en vervolgens
naar de Oost. Hoewel ze niet allemaal tot het zelfde
peloton behoorden en elkaar slechts sporadisch zagen, waren ze zich wel bewustvan elkaars nabijheid.
Toen ze op Malakka aankwamen, moest Sjeng Martens echter wegens aanhoudende hoofdpijn opgeven. Hij keerde huiswaarts en de anderen moesten
het vanaftoen stellen zonder zijn opgewekt gezelschap.

Tijdens hun 4 maanden durende verblijfop Malakka
kregen ze een gedegen opleiding. Ze leerden om zich
in de verzengende hitte met een klewang (kapmes)
een weg door de bushbush (eenvoud) te banen. Ze
zagen tropische dieren zoals pythons en smeerden

zich in met vet ter bescherming tegen de gemeen
stekende muskieten. Men kon makkelijk verdwalen
in het oerwoud. Bij een gelegenheid wist het peloton
vanJean alleen de wegterugte vinden dooreen soort

Afb. 6. Serdang (M alal<l<a).jean Haenen poseert uoor de
voormalige landbouwschool waarin hij was ingekwartierd.

landen tot de geallieerden behoorden, bleek de verstandhouding met de Engelsen dus niet optimaal.
Volgens Jean was het een vreemde gewaarwording
toen hun schip de Alcantara rechtsomkeer maakte.

De manschappen waren nog niet op de hoogte gebracht van de reden, maar ze zagen wel dat de zon

tot hun verrassing aan de andere kant van het schip

was opgekomen. Het schipwas werkelijk180 graden

gedraaid en voer terug naar Malakka (het huidige
Maleisië), een Engelse kolonie. De Alcantara werd
daarbij voorafgegaan door een mijnenveger.
2-13 R.|. ging uiteindelijk in Port Swettenham van
boord. Aangezien daar geen haven was om binnen

te varen., werden de bataljons aan wal gebracht met
behulp van kleinere boten. Het Limburgse bataljon
kwam terecht in de plaats Serdang in de buurt van
Kuala Lumpur.
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Afb. 7._lean Haenen op training te Malakka.

Afb. 8. De in kampongs wonende bevolking leefde van de opbrengst van de rijstvelden.

beek te volgen. Na vele omzwervingen kwamen ze
uiteindelijk uit op de plek waarze vertrokken waren.
En ditwas allerminst de bedoeling geweest.
Kerstmis 1945
Hoewel hij in Malakka vervan huis was, denktjean
met plezier terug aan de Kerstmis van 1945. Ze
werden namelijk door de Engelsen getrakteerd op

rum. Bij gebrek aan glazen werd die geserveerd in
etensbakjes. Omdat de meeste Limburgers nog
nooit rum hadden gedronken, werd het een vrolijke
kerstnacht.

Begin maart 1946 naarjava

_

Eind februari 1946 begon het bericht door te sijpelen dat het bataljon 2-13 R.l. zou vertrekken naar het
land waarvoorze de lange reis hadden ondernomen:
Nederlands-Indië.
Begin maart gingen ze scheep op de Valentijn, waar
voorheen varkens mee werden vervoerd tussen de
verschillende eilanden. Het doel was de stad Semarang, een grote stad op Midden-Java. Ook hier had-

den de gewijzigdeverhoudingen in Nederlands-Indië

voor een ingewikkelde situatie gezorgd. .

Jean was er langvan overtuigd geweest datze daarnaar
toe gingen om de Nederlanders (lees: rijksgenoten) en
hun bondgenoten uitdejappenkampente bevrijden.

En die overtuigingwerd gedeeld doorzijn kameraden.
Zowas hen doorhun meerderen steedsvoorgehouden.
Maar het bleek nu totaal anders te zijn. De OVW'ers

|<wamen,._in een complete chaos terecht.
Nederlanders.enﬁhalfbloeden (nakomelingen van
blanken en inlanders) werden naar hetleven gestaan

doorIndonesischevrijheidsstrijders.Onderdebevolkingwas de angstvoorde Indonesische rebellen zelfs

groterdan datdievoordejappen was geweest. De leden van het |<N|L(|<oninklijk Nederlands lndisch Leger), voor een groot gedeelte bestaande uitAmbone-

zen,zaten nu evenals de andere Nederland-gezinden
in gevangenkampen.
De Engelsen lieten dejapanners een veiligheidskordon om Semarang vormen om deze stad te beschermen tegen hetvrijheidslegervan Soekarno. Maarook
Soekarno kon voor de verwezenlij king van zijn ideaal
rekenen op de medewerkingvan veelJapanners.
Alvorens het bataljon 2-13 R.|. aan wal ging, ontvingen zij van hun coﬂmmandant Erdman een dagorder.
Hierin werden de OVW'ers,die als eerste Nederlands
bataljon op Nederlands-lndisch grondgebied arri-
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Afb. 9. Semarang. Markt. Schijnbaar onbewogen ging het leuen ook onder oorlogsomstandigheden gewoon door.

veerden, gewezen op de voorbeeldfunctie die zij had-

den. Tevens wees hij erop dat met name in Limburg

de verrichtingen van de mannen metveel belangstellingwerden gevolgd,

Nadatzij op 9 maartvoetopjavaanse bodem hadden
gezet, werden zij injapanse legerautootjes naar hun

kazerne vervoerd doorJapanse chauffeurs, hetgeen

Jean en zijn kameraden zeer bevreemdde.

Semarang, waar zij doorheen reden, droeg overal de
sporen van verwaarlozing. De mensen waren er te

moe om uitgelaten te zijn, maar de gezichten van de
Europeanen langs de kantvan de weg spraken boekdelen. De meesten waren pasbevrijde Nederlanders

die blij waren de Nederlandse troepen te zien.

In de kazerne werden de Limburgers door dejapanners wegwijs gemaakt. Dit moest vooral door gebarentaal gebeuren, wantvan hun gebrabbel werden ze
niet wijzer. Een bed was er niet, maar wel ontvingen
ze een klamboe (muskietennet). Later begrepen de
OVW'ers dat de Engelsen in de overgangsfase naar
het Nederlands gezag het toezicht op het zuidelijke
gedeelte van Semarang aa'n deJappen hadden toevertrouwd. Het was de bedoeling dat het Limburgse
bataljon dit na korte tijd zou overnemen. En dit gebeurdeinderdaad op6april. ~
De taakvan het bataljon bestond uit het patrouilleren
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langs een stuk niemandsland. Demarcatielijnen(onderling afgesproken grenzen) bepaalden de grootte
van dit niemandsland. Deze smalle strook van ongeveer een kilometer breed scheidde hen van de kampong (dorp) waar het Indonesische leger (Tentare
Nationaal Indonesia) de baas was. Soekarno had zijn
republikeinse troepen al van deze naam voorzien,

vooruitlopend op devolledige onaﬂ1ankelijkheid van
Nederlands-Indië.
De vijand tegenover hen waren geen
japanners, maar Indonesiërs
Het patrouilleren langs de demarcatielijnen was een

zware taak. Men stond soms uren, ook in het donker, te turen naar onverwachte bewegingen van de
vijand aan de andere kant van het niemandsland.
Sommigen hadden zich vrijwillig gemeld om als
vooruitgeschoven posten van hun bataljon voorop

te gaan. Daardoor liepen deze uiteraard ook het

meeste gevaar. De patrouille moest alle gesignaleerde bewegingen melden, waarna er zo nodig een
gevechtsbataljon op afwerd gestuurd. Voorkomen
moestdjworden dat de tegenstanders dichter bij de
stad kwam. Soms moesten ze wel tien keerterug om
dezelfde kampong schoon te vegen. Dit vergde ”uele
kilometers lopen en tonnen zweet". Tijdens bijna elke

:_
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Afb. 10. Semarang. Op patrouille. Op de voorgrond in het midden Bèr Vranken.

patrouille ontstond vuurcontact met devijand en dat
veroorzaakte de eerste gewonden en gesneuvelden

ln hun bataljon bevonden zich ook OVW,ers uit de
Mijnstreek. Iedereen had graag met hen te doen en
de moed van deze mijnwerkers werd alom gewaardeerd. Maar al snel werd duidelijk dat ze geen goede
gezondheid hadden, gezien de zwarte spuug die ze
regelmatig ophoestten.
Na een korte gezamenlijke tijd in de kazerne, wer-

den de OVW'ers verdeeld over verschillende pelo-

heuvel een bunkerwaarin ze 's nachts met6 mannen
de wacht hielden.
De luitenant van het mortierpeloton droeg hen eens
in een speelse bui op om zoveel mogelijk granaten

achterelkaartot ontplofﬁng brengen,vóórde eerste
de grond raakte. Er gingen wel 25 granaten de lucht
in vohordat de eerste ontplofte. De soldaten konden
niet zien waargle granaten tot ontplofﬁng kwamen.
Ze wisten dus ook niet hoeveel mensen daardoorgeraakt werden ofstierven.

tons. Jean moest de kazerne verlaten voor een buiten post. Deze was gevestigd in een op een heuvel

gelegen leegstaande bungalow. Deze bungalow had

toebehoord aan Nederlanders die door het Indonesische vrijheidsleger waren gevangen genomen.
jean zou er gedurende een jaar deel uitmaken van
een mortierpeloton en er vooral ,s nachts de wacht
houden.
Dorpsgenoot Michel Feijs werd in de omgevingvan

deze buitenpost te werk gesteld. Hij moest er één

van de mitrailleurs bedienen. Deze stonden in een
boog opgesteld op ruime afstand-van de bungalow.
De mortieren stonden dichter bij de bungalow. Een
mortier is een buis, waarin zich een granaat bevindt
die gevuld is met buskruit. Op een _afstand van ongeveer 100 meter van de bungalow lag op een hoge

Afb.11.Buitenpg_stte Semarang.Vanuit deze bungalow
en een ulakbijgelegen bunker heeftjean Haenen met zijn
mortierpeloton de wachtgehouden en aanvallen op de stad
tegengehouden.
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Afb. 13. Carrier. Vóór op de carrierChrit Vranken. Soortgelijk voertuig werd door hem en Michel Feijs bestuurd.
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De taak van Jean bestond uit het snel aangeven van
de granaten. Ondanks de watjes die hij ter beschermingdroeg, betekende het harde geluid telkens een
pijnlijke aanslagvoorzijn oren. Doorde harde slagen
sprongen de watjes erzelfs uit.
Achterafdenkt hij nog met voldoening terug aan de
keer dat hij zelfde opdracht kreegte richten en hem
bevolen werd dit naar rechts te doen. Doordat hij zich
vergiste in de bediening van de hendel vuurde hij de
granaten niet naar rechts, maar naar links. Links Was
de sawa (land bezaaid met rijst) en rechts woonden de
mensen in de kampong (dorp).Jean was achterafblij
metzijn vergissing, in tegenstellingtotzijn meerdere.

Ook tijd voor ontspanning
Het leven van de militair in Semarang bestond evenwel niet alleen uit vechten en acties voeren. Er werd
ook aan sport gedaan, zoals voetbal, atletiek, zwemmen en hockey. Metvoetballen eindigden de Limburgers meestal bijde eerste twee, bij hockey als laatste.

Ook werden er feestjes gevierd, waarvoor autochtone meisjes werden uitgenodigd.
Toen zij een jaar opJava waren, werd Jean en Joseph
Feijs zelfs een korte vakantie aangeboden.Alsvakantiebestemming kozen zij de stad Bandoeng waar ze

enige leuke dagen hebben doorgebracht. Ze werden

er in een kleine Dakota naartoe gevlogen, die op de

meest onverwachte momenten zwenkte en daalde.

Afb. 14. Semarang.Tijd uoorontspanning.Jean Haenen tweede
uan links.

Afb. 15. Voetbal team van de compagnie. Op de achtergrond derde van rechtsjoseph Feijs.
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Waardering

„Kom bali besok”: Kom morgen maar terug

De OVW'ers waren wars van uiterlijk vertoon. Zij
sprongen niet in de houding, maar gedroegen zich
zoals in de burgermaatschappij. De inzet en houding
van het Limburgse bataljon werd echter alom gewaardeerd. Het had een belangrijk aandeel in het afslaan
van zware aanvallen op de stad Semarang in augustus
1946. Ook namen de OVW'ers deel aan verschillende
acties in andere steden en waren ze betrokken bij het
bevrijden van gevangenen. Dit was immers het doel
van hun reis naar Nederlands-lndië. De kampen waren echter niet meer in handen van dejappen, maar

werden door de leden van het Indonesische bevrij-

Met de lokale bewoners had het bataljon 2-13 R.|.
een goed contact. Hetwaren arme, maarvriendelijke
mensen die ook voor hen werkten, uiteraard tegen
betaling. Omdat de inlanders meestal verstoken waren van medische hulp, werd die ook door het bataljon geboden.Veel bedelaars en andere arme donders
kwamen dagelijks bij het kampement om voedsel
bedelen. Zij hadden een heel andere mentaliteit dan
de blanken, die volgensjean Haenen nooit genoeg

hebben. De inlanders leefden van dag tot dagen als

ze genoeg hadden voorvandaag,dachten ze nietaan
morgen ofovermorgen: kom bali besok!

dingsleger gebruikt om gevangen Nederlanders en

halfbloeden onderte brengen. Dat gebeurde onder
erbarmelijke omstandigheden. Jean heeft zelfgeen
gevangenen bevrijd, maarerwel toe bijgedragen dat

dit kon gebeuren. Hij heeft gezien datde gevangenen
in vrachtwagens uitdekampen werden gehaald.

ln de Nederlandse dagbladen werden de OVW'ersvan
het tweede bataljon van het 13 R.l. geprezen om hun
tactisch optreden en prestaties. De geroemde acties
hadden echterook een keerzijde. Nu nogweerklinken
uit de verhalen vanjean de angst, het verdriet, de pijn

Het was voorjean dan ook niet gemakkelijk om deze
mensen als zijn vijand te zien. Zij hadden volgens
hem het recht om baas over hun land te zijn.

De OVW,erswerd allengs ookduidelijkdatde Nederlandse regering nietoprechtwas geweest in haarverzoek aan de vrijwilligers om naar Nederlands-Indië

te gaan.VolgensJean stond daarbij niet de bevrijding
en de hulp aan de Nederlanders in dejappenkampen
voorop, maarvooral het veilig stellen van de Nederlandse koloniale bezittingen.

en de wanhoop die dejongemannen ervaren hebben

Afb. 16. De OVW'ers onderhielden goede contacten met de plaatselijke bevolking.
28
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Afb. 17. Onderweg naar vliegveld en kampong Pameungpeuk (Midden-java).

Februari 1947

September1947

Beginfebruari1947 arriveerden de eerste dienstplichtige militairen uit Nederland om versterkingte bieden in
de strijd tegen de Indonesische opstandelingen. Deze
dienstplichtigen waren volgens Jean beter opgeleid

Bataljon 2-13 R.I. vertrok vanuit Semarang met vooralsnog onbekende bestemming naarWest-java. Het

dan de OVW”ers, maarze gingen eraanvankelijk eerder

vandoorals het echt gevaarlijkwerd. De vrijwilligers van

2-11 R.I. namen hen mee naar buitenposten en maak-

ten hen letterlijken ﬁguurlijkwegwijsin de moeilijk begaanbare omgeving methaarverraderlijke elementen.
De OVWIers waren toen nog niet exact op de hoogte

van hetgegeven datde Nederlandse regeringeen politionele actie plande om de Indonesische onaﬂwankelijkheidsstríjd met harde hand de kop in te druk-

ken. Deze actie zou worden gehouden van 21 juli tot
5 augustus 1947. Erzou nog een tweede politionele

actie volgen van 19 december1948 tot5januari 1949.
Internationaal kreeg de Nederlandse regering veel
kritiek op haar harde optreden. Vanafjuli 1947 werden door bemiddeling van de Amerikanen politieke
besprekingen gevoerd tussen Nederland en de voorvechtersvan een onaﬂwankelijke Republik Indonesia.
Evenwel zonder resultaat. Het einde van de oorlog
bleek nog lang niet in zicht. Pas na zware internationale druk droeg de Nederlandse regering op 27
_
december1949desoevereiniteitover.

werd een 350 kilometer lange tocht die grotendeels
in open trucks werd afgelegd. In de hitte over stofflge wegen vol met kuilen was dit een verre van aangename reis. De laatste 7o kilometer werden te voet
afgelegd door een bergachtig en vulkanisch terrein,
sjouwend met zware mortieren. Bovendien werden

de mannen geplaagd door aanhoudende regen aangezien de reis plaatsvond tijdens de natte moesson.
De zware veldtocht naar en de strijd om het vlieg-

veld en de kampong Pameungpeuk zal nooitworden
vergeten. Hierbij werd keihard gevochten. Het vier
maanden durende verblijfin West-java kostte aan zes
kameraden het leven. De gesneuvelden werden vanwege de hitte nog op dezelfde dag begraven. Later
werden ze bijgezet op het militaire kerkhofte Semarang. De zieken en gewonden werden overgebracht
naar de militaire hospitalen in de buurt en naar het
Borromeusziekenhuis in Bandoeng. Daarwerden ze
voortreffelijk verzorgd door Maastrichtse zusters van
de Congregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, alhier meer bekend onder de naam
Zusters Onderde B'ogen.
Uit Eijsdens Verleden nr. 133
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Afb. 18. Pameungpeuk. Het oorlogsgeweld heeft zijn sporen nagelaten.

De manschappen van bataljon 2-13 R.|. waren door
ziekte en uitputting aan het einde van hun krachten.

De door hen zeer gerespecteerde overste Erdman

Kerstmis 1947

achter. Op de graven van Limburgers werd een eiken-

Het gerucht over de op handen zijnde thuisreis deed
hardnekkig de ronde. lnjanuari 1948 zou blijken dat
dit de laatste kerst van de Limburgers in den vreemde was geweest. Ook om een andere reden zouden
de meesten die christelijke dag niet vergeten. Op
kerstavond werden ze namelijk met een truck opge-

haald om naar een verderop gelegen kerkje in Ardjawinangoen te rijden. Hier zou hun'aalmoezenier de

nachtmis opdragen. Tegen de afspraken in werden
ze onderweg echter door zware mitrailleurs van het
Indonesische vrijheidsleger beschoten. Een aantal
manschappen werd hierbij geraakt, waaronder Bèr
Vranken uit Mesch.

22 februari 1948 afscheid vanJava
u

Het vermoeide bataljon 2-13 R.l. nam tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op 22 februari afscheid.
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hield hierbij zijn laatste toespraak op het militair
kerkhoiandi in Semarang. Zij lieten er 25 doden

; blad gelegd, verwijzend naar het Limburgs volkslied.

ln totaal lieten ze er 26 vrijwilligers achter; één vermiste kameraad is nooit gevonden.

Op 23 maart voeren de OWV'ers met de Tabinta de
haven van Amsterdam binnen, na 21/2 jaar afwezigheid.

De pers besteedde er uitvoerig aandacht aan. De
Gazet van Limburg kopte: Vreugde in honderden Lim-

burgsegezinnenl Zij schreefdat de oorlogsvrijwilligers
hun vaderland, gezin en werk hadden verlaten om in
de tropen hun plicht te gaan doen. “De Eijsdensejon-

gemannen waren in eerste instantie gegaan vanwege het

avontuur en later omdat ze de mensen in Nederlands-lndië
wilden helpen. Allerminst uit uaderlandsliefdeli, aldus

Jean.

.--|-"4 "

Afb. zo. Semarang. Militaire begraafplaats Tjandi. Eresaluut bij hetgrafuan-.een gesneuvelde kameraad OVW'er.
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Afb. 21. Semarang. Militaire begraafplaats Tjandi. Herdenkingskruis met de namen uan enige gesneuvelde OVW'ers.

Afb. 22. Eijsden, Diepstraat, 1948.jean Haenen in de deur uan
het ouderlijk huis. Boven de deur 'Welkom thuis".

Tot besluit

Op de eerste zaterdag van september wordt in Roermond dejaarlijkse reünie van de Indië-veteranen gehouden.Jean hecht ergroot belang aan hierbij aanwe-

Jean Haenen heeft in 1988 op uitnodiging van een
Indonesischevriendengroep uit Zoetermeerjava opnieuw bezocht. Samen met10 Indië-veteranen werd
hij ertot zijn verrassing hartelijk ontvangen. Zijn zonen Ludie en John hebben tijdens een vakantie op
het eiland Lombok ook een bezoek gebracht aan het
kerkhofin Semarang opJava, waarJean's medevrijwilligers begraven liggen.
ln1997werd aanjean door het ministerie van Defensie
duizend gulden overgemaakt. Deze eenmalige erkenningsuitkering heeft hij met een dubbel gevoel geaccepteerd. Hijwasvan meningdatditgeldeigenlijkaan
de wed uwen van zijn kameraden toekwam. Ruim 6000
jonge mannen en vrouwen sneuvelden na de oorlog
in Nederlands-Indië. Ditwaren vrijwilligers en dienstplichtigen, waaronderde militairen van het KNlL.Aan

Indonesische zijde stierfeen veelvoud hiervan.

Jeanlsverdrietom de dood van zovelen wordt metde
jaren groter. „Het had niet hoeven te gebeuren, want die

mensen dààrhaddengelijkl”
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zigte zijn.
TonJorna,_de bekende buutereedner, was een van de

OVW'ers. Hij is in Roermond reeds velejaren de presentator en ceremoniemeester. ln 2000 sprak hij tij-

dens de dertiende reünie de 20.000 aanwezigen toe. ln
zijn speech verwoordde hij deteleurstellingvan de ve-

teranen over het feit dat het koninklijk huis wederom
geen acte de présence had gegeven. Een daverend applausvan de aanwezigen onderstreepte zijn woorden.
De Nederlandse regering is volgens historicus en
Indië-kenner Hans Meijer naar de normen van toen
niettekort geschoten in de opvangvan de Indië-veteranen.0p materieelvlakdeed de regering haarplicht
doorte zorgen voor huisvesting en werk. Op emotioneel gebied schoot men echterte kort.
De oorlog was verloren en de teruggekeerde militairen werden vaak met de nek aangekeken. Er heerste

onder hen in stilte een schaamtecultuur. Zij hadden

immersddeelgenomen aan hetdrama.
Met het verstrijken van de jaren wordt dit gevoel erger,a|dus'hist0ricus Meijer.

Afb. 23. De Eijsdense OVW'ers. Achtergrond u.l.n.r. Bèr Vranken, Sjeng Martens en Chrit Vranken; voorgrond u.l.n.r. Frans uan Geleen,
Michel Feijs,joseph Feijs enjean Haenen.

Korte levensbeschrijvingen van de
oorlogsvrijwilligers
Jean Haenen
Hij is geboren in juni 1925 in Breust, tegenover de

plek waar nu verzorgingstehuis de Bron ligt. Als zevenjarigejongen verhuisde hij met zijn familie naar
de Dorpsstraat, de huidige Diepstraat. Zijn ouderlijk
huis wordt al jarenlang bewoond door zijn jongste

zus Marie-Jeanne Miessen-Haenen.

Als oudste van negen kinderen gingjean v-anafzijn

15ejaarwerken op de Walram in Maastricht. Toen
de fabriektijdens deAmerikaanse opmarsvanwege

de onzekere situatie stil kwam te liggen, meldde hij

zich bij de Ordedienst. Dat hij zich daarna als vrijwilliger meldde bij de Amerikaanse bevrijders is dan
ook begrijpelijk. Bijkomend voordeel was dat de
vrijwilligers voedsel, kleding en soldij ontvingen.
Na zijn terugkomst uit Nederlands-Indië heeftjean
nog lang schrik gevoeld bij harde knallen. Zelfs het
kamerschieten tijdens de processie was een kwelling
voor hem. Hij nam op de meest onverwachte m0-

menten de ﬁets en ging doelloos rondﬁetsen, zonder
besefvan omgeving ofafstand. Ook zat hij vaak urenlang in zijn eentje aan de Maas.

Hij vond werk bij de PLEM, waar hij gedurende on-

geveertweejaargebleven is. Hierna ging hij werken
op de Zinkwit en bezocht in die tijd ook enkelejaren
de avondschool. Op de Zinkwit werktejean aan au-

tomatische apparatuur, zoals de beveiliging. Na zijn

pensionering repareerde hij bij de mensen aan huis

elektrische apparaten, wantthuiszitten was niks voor
hem. Hij speelde tot op hoge leeftijd klarinet bij Har-

monie Ste.-Cécile.

Velejaren heeft hij met zijn vrouwen vier kinderen in

de Professor Du boisstraat gewoond, waar hij overi-

gens nog steeds woont. Deze straat is genoemd naar
de wereldberoemde Eijsdenaar Eugène Dubois, die
op zoek is gegaan naar fossielen van de overgangsvorm (missing link) tussen de aap en de mens. Daarmee wilde Dubois de evolutietheorie van Charles
Darwin bewijzen. Hij vond die link in 1890 op het eiland Java, het eiland waarjean Haenen als oorlogsvrijwilliger gediend heeft.
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Joseph Feijs
Joseph Feijs werd geboren in 1924 in Banholt. Het
gezin waarvan hij deel uitmaakte verhuisde naar
Eijsden, waar het achtereenvolgens in Laag-Caestert, Mariadorp en Hoog-Caestert heeft gewoond.
Joseph had zeven broers en tweezussen. ln 1951 vestigde de familie zich in de Stationsstraat in de bovenwoningvan Café Billiard (huidige Saloon), waar
Nandus en zus Lies Straet-Feijs het café bestierden.
Na terugkomst uit Nederlands-Indië sprakJoseph
nauwelijks over zijn tijd als OVW,er. Wel is bekend
dat hij er malaria heeft gehad. Dat zijn vriend tijdens een actie naast hem werd neergeschoten, was
het enige verdriet dat hij uitte. Zijn vrouwen kinderen kregen hoofdzakelijk de leuke dingen te horen.
Jaren laterschreefhij een boekje met korte verhalen
waarin zowel Eijsdense als Indische taferelen voorkomen.
Dat hij een goede voetballer was, is ook in Nederlands-Indië opgemerkt. Hij stond erin hetteam van
zijn compagnie, die hij metzijn doelpunten menige
overwinning bezorgde.

Hierin beschrijft hij onder meer dat hij reeds vóór
1o mei 1940 de eerste tekenen van de op handen

zijnde oorlog had waargenomen. Op een ochtend in
april hoorde hij tijdens het hout zoeken in het Caestertveld vliegtuigjes en zag hij aan de strakblauwe

hemel „wolkjes” die uit elkaar knalden. 's Middags

Na de oorlogwas het moeilijk om werkte vinden. Hij

ontdekte hij erin de bodem mooie ronde, maar heel

wit en volgde tevens een opleiding tot boekhouder

geslagen granaten veroorzaakt, de zgn. „bleengdgengers”. De reeds in Eijsden gemobiliseerde sol-

Duboisstraat, nadat ze eerst zes jaar aan het Bat

Wiette Pöälkes tot ontplofﬁ ng gebracht. De granaten zouden afkomstig zijn van Fort Eben-Emael en

den.

uit de luchtte schieten.

is toen bode geworden op verschillende kantoren,
zoals bij de post. Hij deed dit werk ook bij de Zink-

in Leiden. Uiteindelijk kwam hij bij de KNPterecht.
OokJoseph woonde met zijn gezin in de Prof.

hadden gewoond. Hij is in 1998 in Eijsden overle-

Michel Feijs
Michel Feijs werd geboren in 1925 in Banholt. Hij
maakte net als zijn broerJoseph omzwervingen in
Eijsden alvorens met zijn oudersfbroers en zussen
te belanden aan het station, boven het café van De
Leeuw”s bier. Hij was onder meerlid van de voetbalclub en hetzangkoor.
Om te voorkomen dat hij als bijna 18-jarige tijdens
de oorlog een oproep kreeg voor de Arbeitseinsatz, ging hij werken op de Maastrichtse Walram.
Via Eijsdenaar Pierre Spauwen, die er hoofd personeelszaken was, kreeg hij-een zogenaamde semiArbeitseinsatz, hetgeen hem vrijwaarde voor uitzending naar Duitsland.

34

Dat hij zich- evenals zijn broerJoseph- meldde voor
de Ordedienst en daarna als oorlogsvrijwilliger, had
de volledige goedkeuring van zijn ouders. Zijn vader had een grondige hekel aan de „Pruusje”.
Als oorlogsvrijwilliger zat Michel in NederlandsIndië met Chrit Vranken uit Mesch op een carrier.
Zij hebben daarmee gezamenlijk enkelejaren rondgezworven doorWest-Java, zo vertelt hij op onderkoelde toon.
Hij heeft een dagboek bijgehouden van zijn ervaringen in Nederlands-Indië. Samen met tijdschriften
en krantenknipsels uit die tijd is dit opgeborgen in
een kofferen opzoldergezet. Hij heefternooit meer
in gekeken, want clit boek is voor hem gesloten. De
jaarlijkse reünie van de lndië-gangers in Roermond
wordt door hem niet bezocht.
Wel heeft hij een boekje geschreven met korte verhalen uit zijn jeugd en over de eerste oorlogsjaren.
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diepe gaten. Volgens zijn vader waren die door indaten hebben de granaten uitgegraven en aan de

waren bedoeld om Duitse verkenningsvliegtuigen

Na zijn terugkeer uit Indië heeft Michel enkelejaren op de Zinkwit gewerkt. Hij is op 31-jarige leeftijd
naarStein verhuisd omdat hijdaareen woningaangeboden kreegals hij gingwerken op de Cokes, een
afdelingvan de Staatsmijn Maurits.
Hij vormde er met zijn Noorbeekse vrouw en drie
kinderen een gezin en is er nog steeds woonachtig.
.P-

Chrit Vranken

Chrit van “d'erJène” (Chretien) is geboren in 1921
en woonde in Mesch aan het Kerkplein naast het
café. Hij verloor al op 17-jarige leeftijd zijn vader.
Tijdensde oorlog was hij behulpzaam in het verzet. Tijdens zijn vlucht voor de Duitsers stak hij in

Eijsden zwemmend de Maas over, maar werd door

de vijand gepakt. De folteringdie hij daarna onderging, was ook een reden om zich bij de OVW'ers aan
te sluiten en naar Duitsland te gaan. Hij had zich
voorgenomen de Duitser die hem had gefolterd te
vinden.
ln Nederlands-Indië reed hij samen met Michel
Feijs in een carrier. Dit is een kleine open tank op
rupsbanden die plaats kon bieden aan meerdere
personen.Chritwas een grote verschijningen werd
ook wel “de lange” genoemd". Hij bewonderde
het mooie mysterieuze land en zijn bewoners. Hij
beschrijft het in zijn dagboek op een bijna lyrische
wijze.
Geregeld haalde hij boeken uit de bibliotheek en
maakte hij schetsjes van de omgeving. Ook verzamelde hij bloemen en droogde de meest zeldzame.

Bij terugkeer in Nederland ging Chrit werken bij de
politie in Hoensbroek. Voor een politieman was er
veel werkte verrichten,vooral in de chaos na de oorlog. Werkelozen uit binnen- en buitenland zochten
en vonden erwerk in de mijnen en werden vaak ge-

huisvestin de gezellenhuizen.

Chrit stichtte in Hoensbroek een gezin en kreegvier

kinderen. Hij overleed erin 1998.
Bèr Vrancken

Evenals zijn oudere broer Chrit afkomstig van
Mesch en daar geboren in 1923. Door zijn broer

Chritwerd hij in zijn dagboek Lambertus genoemd.

Bèrwas een goede hardloper en muzieklieﬂ1ebber.
ln zijn bagage droeg hij ook een grammofoon met
zich mee. Samen luisterend en ook dansend werden
de soms saaie periodes van wachten doorgebracht.
Tijdens de kerstnacht in 1947 is hij gewond geraakt
door beschietingen van het vrijheidslegervan Soekarno. Dit gebeurde tijdens een gezamenlijke reis
naar een kerk. De verwondingen vielen uiteindelijk
mee, maar de bataljonsoverste gelastte een onderzoek om de daders op te sporen.
Bij terugkeer uit Nederlands-Indië werden de
broers Vranken door de gemeenschap van Mesch
hartelijk welkom geheten. Net zoals bij de andere
thuisgekomen vrijwilligers werd hun huis prachtig
f
versierd.
Niet lang daarna verhuisde moeder Vranken-van
Proemeren met haar gezin naar Maastricht omdat

enkele kinderen hier ook werkzaam waren. Jean
kreeg werk bij het gevangeniswezen en bleef in
Maastricht wonen. Hij huwde een Maastrichtse en
kreeg met haardrie kinderen.
ln 2003 is hij overleden in verpleeghuis Klevarie.

Sjeng Martens
Sjeng werd in 1918 geboren in Laag-Caestert. Als
zoon uit een gezin van tien kinderen woonde hij
in 1944 met zijn vader (de visser) en moeder in de
Dorpsstraat. Zij hebben dankzij het beroep van zijn
vader nooit honger gekend tijdens de oorlog, zo
vertelde Sjeng lateraan zijn kinderen.
Hij werd om zijn gezellige babbel ookwel “de ietser” genoemd.
Als kind was hij tijdens het slaapwandelen uit een
raam gestapt vanafde eerste verdieping. Daardoor
had hij vaak hoofdpijn, vooral bij felle zonneschijn.
Bij aankomst op Malakka werd hij alsnog om ge-

zondheidsredenen afgekeurd en vanuit de hoofdstad Kuala Lumpurvertrok hij vroegtijdig naarhuis.
Overzijn tijd als OVW7ersprak Sjeng echter niet. De

reden van zijn zwijgzaamheid daarover ligt waar-

schijnlijk ook aan hetfeitdatzijn broerJules tijdens
hetvissen in de Maas bij Visé dodelijk was getroffen
dooreenverdwaalde granaat. Ditgebeurde in 1944,
als gevolgvan een bombardementvan de geallieer-

den op een spoorlijn in Maastricht.

Na zijn huwelijk ging Sjeng wonen in een vleugel

aan de straatzijde van het kasteel van Eijsden. Zijn
echtgenote hadtijdens de oorlogalsverpleegsterin
een Rode-Kruisbrigade gewerkt op deGrebbeberg.
ln Eijsden en omstreken hielp zij als kraamverzorgsterveel kinderen op de wereld. Zij kregen zelftwee
kinderen,Thérèse enjules (de veerman).
Sjeng verdiende de kost op de Maas, waar hij voor
een baggermaatschappij kiezel uit de grond haalde. Hij is overleden in 1993.
Frans van Geleen
Frans werd geboren in 1925. Hij was afkomstig uit
een gezin van negen kinderen en woonde in Mariadorp. Kortvoor hun vertrek naar Duitsland was zijn
familie verhuisd naar Rijckholt. Hij is dan ook daar
pas op detruckgestapt die de Eijsdensejongemannen naar hetAnierikaanse legerzou brengen.
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Frans was als 17-jarige opgeroepen voor de Duitse
Arbeitseinsatz. Hij beschrijft vooral de eerste periode in hetGroningse Appelscha als zinloos, vol militaire dril en pesterijen. Laterwerkte hij in Aken in
een machinefabriek en kon hij geregeld op verlof
komen. Toen de bevrijders naderden durfde Frans
het aan om zich na een weekendverlofniet meer
te melden in Duitsland en hield hij zich angstvallig
verborgen in Rijckholt. Na de bevrijding meldde hij
zich bij de Ordedienst Toen die overbodig werd,
voegde hij zich eveneens bij de vrijwilligers.
Zijn broerjean was al voor hem opgeroepen voor
de Arbeitseinsatz.Jean is echter nooitteruggekeerd
van een dodenmars vanuit Buchenwald. Het laatste
levensteken dateert van 8 mei 1945.
Het gezin Van Geleen was intussen verhuisd naar
Gronsveld. Frans heeft na zijn terugkeer uit Neder-

lands-Indië eerst nog even in Gronsveld gewoond,

maar is al gauw met zijn vrouw en gezin naar Australië geëmigreerd. De exacte duurvan hun verblijf

aldaar is moeilijk te achterhalen. Wel is bekend dat
het gezin vanwege heimwee van zijn vrouw is te-

ruggekeerd naarGronsveld. Zowel in Australië als
in Gronsveld verdiende Frans de kost als huisschil-

der. Hij is in 2013 overleden in verzorgingstehuis De

Bron in Eijsden.

Noten

1. Met dank aan Peter en Margriet Schroen-Rutten

voor de inspirerende wijze waarop zij hebben bijgedragen aan de totstandkomingvan deze bijdrage en aan Henk Boersma voor het redigeren van
de tekst en het schrijven van de inleidende paragrafen.
2. De foto,s bij dit artikel werden ter beschikking
gesteld doorjean Haenen en Chrit Vranken. De
meeste opnamen zijn gemaakt door wijlen Korporaal Gerard Naseman, een oorlogsvrijwilliger
uit Maastricht. Hij was een verwoed amateurfotograafdie een uitgebreide collectie had van zijn periode in Nederlands-Indië. De personen op de foto
staan er meestal ontspannen bij en dat schept een
ander beeld dan wij van personen in oorlogssituaties verwachten. De oorzaak hiervan is dat Gerard
Naseman op rustdagen de'diverse pelotons op de
verschillende locaties bezocht. Hij liet de soldaten
dan poseren in de actie die zij tijdens hun werk
_
moesten uitvoeren.
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3. Voor het samenstellen van deze bijdrage werd
dankbaar gebruik gemaakt van: T. Jorna, Gedenkboek OVW-Bataljon Limburg ze Bat. 13e Reg. lnfanterie;
P.M.L. Frambach, Verzwegen Oorlogsuerhalen;j.M.L
Feijs, Umlore [terugblikken]; het dagboek van
Ch rit Vrancken; het interview met historicus Hans

Meijer in het VPRO Programma O.V.T. van 19juli
2014 alsmede van de (mondelinge) gegevens van
Eijsdenaren die deze tijd hebben meegemaakt.

