Naspeuringen van Paul Theelen: De veenbrand in 1921
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20 augustus 1921 GROOTE VEENBRAND IN DE PEEL. Het dorp Helenaveen bedreigd.
De Tel. meldt: Gister middag brak een brand uit in het, veen in de Peel bij
Helenaveen. Aangewakkerd door een feilen Oostenwind, breidde het vuur zich met enorme
snelheid over het kurkdroge veen uit, zoodat thans een groote oppervlakte in brand
staat. Een verstikkende, dichte rook verspreidt zich uren ver, zoodat zelfs in
Helmond de zon als een bloedroode schijf aan den hemel staat. Reeds zijn een viertal
huize een prooi der vlammen geworden. Er bestaatg evaar voor 't geheele dorp
Helenaveen. Op verzoek vertrok een autospuit van de Helmondsche brandweer naar het
terrein van de ramp.
21 augustus 1921 Zware veenbrand.
De veenbrand in de omgeving van Helenaveen woedde gisteren voort in de richting van
Liessel bij Deurne en ook in de richting Neerkant.
Verschillende hectaren turf zijn verbrand. Het dorpje Liessel was gisterochtend
geheel in rook gehuld. De brandweer kon in Liessel weinig uitrichten, omdat er geen
water was.
Uit Heeze meldde men ons gisteravond, dat de geheele Peel in brand stond. Er waren
reeds twaalf boerderijen in de asch gelegd.
Nader meldt men ons: Het gevaar voor het dorp Liessel is geweken, doordat de
brandweer uit Eindhoven de dijken van het kanaal heeft doorgestoken. Door onder water
zetting kon de Liesselsche Peel gered worden. Intusschen zijn de veenderijen der
gemeenten Liessel en Heurne verloren gegaan, benevens vele stapels turf.
Bij Helenaveen zijn groote uitgestrektheden veen, heide en bosch een prooi der
vlammen geworden. Eenige huizen en boerderijen zijn verbrand. Vele menschen zijn met
have en goed gevlucht. Degenen, die bij het kanaal woonden, brachten hun goederen op
de daar liggenden schepen in veiligheid.
Van de maatschappij Helenaveen zijn ongeveer 25 à 35 duizend kub. M. turf, voor een
waarde van ongeveer een ton gouds, verbrand. Nog steeds blijft er gevaar voor het
dorp Helenaveen bestaan.
De brandweer uit omliggende plaatsen doet wat zij kan. De uitgestrekte terreinen zijn
door marechausses uit Eindhoven afgezet. Er hebben geen persoonlijke ongelukken
plaats gehad.
21 augustus 1921 DE GROOTE VEENBRAND IN DE PEEL.
De brand in de Peel blijkt al Woensdag op eenige punten tegelijk te zijn uitgebroken.
De twee groote haarden zijn Liesel bij Deurne en Helenaveen en de brandweren uit
Eindhoven, Helmond, Asten, Deurne, Liesel en Helenaveen werden gerequireerd.
Vrijdagavond bereikte de brand zijn hoogtepunt.
Tusschen Helenaveen en Deurne zijn in totaal 7 – gelukkig bijtijds ontruimde –
woningen afgebrand, w.o. drie groote boerderijen, toebehoorende aan de Vervenings
Maatschappij Helenaveen. Circa 30.000 kub. M turf der Vervenings-Mij. Helenaveen is
een prooi der vlammen geworden, hergeen een schade beteekent van f100.000.
Bij Deurne verbrandde turf ter waarde van f15.000 en behoorende aan particulieren.
Nabij de Helenavaart moesten een 20-tal woningen van verveners ontruimd worden.
Uit verschillende boerderijen van het brandende land vluchtten de bewoners in den
ondoorzichtbaren rook met have en goed, op karren en kruiwagens geladen, omgeven door
blerrende geiten en blatende schapen, naar schepen in het kanaal, of soms door den
rook misleid terug naar het vuur.
Van één huishouden zijn 2 kinderen vermist. Volgens geruchten zijn deze gisterochtend
teruggevonden.
De brand woedt op sommige kleine plekken nog voort.
Op de meeste plaatsen is het vuur een halven meter diep den grond ingeschroeid.
De brandweer uit Eindhoven kon niet over de kleine pontonbrugjes en was daardoor
grootendeels tot werkeloosheid gedoemd.
Tot gistermorgen heeft zij bij het dorp Liesel de wacht gehouden en is toen naar huis
gegaan. Het gevaar voor Helenaveen was toen afgewend. Om 10 uur gisterochtend was
Liesel geheel in rook gehuld. Er dreigde ernstig gevaar.
De bewoners hebben hun inboedel in veiligheid gebracht. Intusschen heeft de
Helmondsche brandspuit, van lichter gewicht dan de Eindhovensche, de bruggen kunnen
passeeren en zette het werk in de andere richting voort. Te Liesel heeft men echter
geen water, zoodat daar niet te redden valt. De brand woedt nu ook in de richting
Neerkant.
22 augustus 1921 Men seint ons uit Helmond: De veenbrand in de Peel is in zoover
gebluscht, dat het vuur alleen nog doorvreet in het veen. De schade wordt geschat op
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300.000 à ?00.000 gulden. In totaal zijn, waar thans bekend is, 5 huizen een prooi
der vlammen geworden.
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