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Inleiding
Wat eraan voorafging
In deel één van de trilogie over Beek in de tweede wereldoorlog: “Ongenode buren”,
ben ik ingegaan op de mobilisatietijd en de invasie van de Duitse troepen in ZuidLimburg. Het betreft de periode van september 1939 tot juni 1940. Dat deel laat zien
hoe Beek en haar omgeving zich (militair) voorbereiden op de invasie en hoe het de
militairen en bevolking vergaat tijdens de meidagen van 1940 en de naweeën tot het
einde van de “Westfeldzug”, eind juni 1940. In deze periode komt de Beekse
bevolking er nog relatief “genadig” vanaf en is zij vooral onder de indruk van de
massaliteit van de Duitse inval. De algehele houding is vooralsnog een van: “de kat uit
de boom kijken, wellicht valt het wel mee”.
Een samenvattende verhaallijn
In dit tweede deel: “De buren blijven”, beschrijf ik de kleine en grote gebeurtenissen
in Beek en directe omstreken, die hebben plaatsgevonden gedurende de Duitse
bezetting vanaf juli 1940 tot maart 1944, een half jaar voordat Beek wordt bevrijd. De
aandacht verschuift nu van de militaire gebeurtenissen naar de ervaringen van de
Beekse burgerij. Een beschrijving van Beek tijdens de tweede wereldoorlog is niet
volledig zonder dieper in te gaan op de Jodenvervolging in het dorp. Ook voor Beek is
dit een gitzwarte episode uit haar geschiedenis.
In dit deel heb ik weer dankbaar geput uit eerdere publicaties van Paul Mennens en
Herman van Rens, beiden woonachtig in Beek en de heer Joost van Sonsbeeck en zijn
boek over het Beekse burgemeesterschap van zijn vader. Ook heb ik gebruik gemaakt
van gemeentelijke archieven, krantenartikelen en twee dagboeken, door Beekenaren
bijgehouden tijdens de bezetting en bevrijding. Een beperkt deel is toegevoegd uit
nader eigen onderzoek. Daar waar zinvol, zijn gebeurtenissen in de bredere nationale
of internationale context geplaatst van dat moment.
Ik heb met het schrijven van dit deel niet de pretentie gehad om allemaal nieuwe
feiten op tafel te leggen of volledig te zijn, maar heb gepoogd om de ervaringen uit
diverse bestaande bronnen bij elkaar te brengen tot één verhaallijn. Ik heb daarbij
zelf een selectie gemaakt uit het rijke Beekse aanbod aan wetenswaardigheden en
anekdotes en die in samenhang in dit deel opgenomen.
Hoewel niet volledig, hoop ik toch, dat de lezer in dit deel een goede indruk krijgt,
waar onze ouders in de oorlog mee te maken hadden. De aandacht is weliswaar
vooral op Beek gericht, maar er zijn veel herkenbare situaties, die waarschijnlijk ook
gegolden hebben in andere kleinere gemeenten in Zuid-Limburg.
Vele lokale helden
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Ik wil met nadruk opmerken, dat in deze kroniek niet alle namen worden genoemd
van de lokale helden, die op een of andere manier verzet hebben gepleegd tegen de
bezetter. Zij, die wél genoemd worden, fungeren als vertegenwoordigers voor de vele
andere inwoners, die om zijn gekomen, een groot risico namen of hun leven gaven
voor de goede zaak. Zij kozen niet voor de gemakkelijke weg. Vele van de
persoonlijke lotgevallen worden in detail besproken in het boek: “Een voetnoot bij de
wereldgeschiedenis - Beek gedurende de Tweede Wereldoorlog”, geschreven door
Herman van Rens.
Een klein dorp met een grote stress
De dagboeken verschaffen een indrukwekkend inzicht in het dagelijks leven van de
regio Beek gedurende de oorlogstijd. Zij laten de meest belangrijke lokale
gebeurtenissen zien en de manier waarop de bevolking met de Duitse bezetting
moest omgaan. Zij tonen wat het betekende voor een kleine gemeenschap om
verstoken te zijn van democratische rechten, toenemende rantsoenen, beperkte
bewegingsvrijheid, instelling van een avondklok, gedwongen arbeid, razzia’s en
deportaties, gebrek aan objectief nieuws, roof, angst voor bombardementen, moord
en verwoesting. De dagboeken laten ook de grote en kleine subversieve acties zien
om de uitvoering van de Duitse maatregelen te frustreren en om gezochte medebewoners en mensen van buiten een schuilplaats te geven.
Er werden geen grote gewelddadige acties uitgevoerd door de Beekse ondergrondse,
zoals elders wel gebeurde, zoals sabotage, moorden of overvallen. Maar er bestond
wel een aanzienlijke “stille rebellie” en gemeenschappelijke steun voor mensen in
nood.
Ik draag dit tweede deel van de kroniek op aan alle Beekse burgers, die de oorlog niet
hebben overleefd of een rol hebben gespeeld in actief of passief verzet en daarmee
een groot risico hebben genomen voor onze vrijheid.
Graag spreek ik mijn dank uit dank aan:
Herman van Rens voor zijn aanvullingen en
correcties in hoofdstuk 3 en Louis Beckers
voor zijn taalkundige adviezen.
Tot slot: Aan het eind van dit deel is een
lijst opgenomen met verklaringen van
gebruikte Duitse begrippen
R.H.M. Göttgens
Beek, maart 2021

Het wapen van de gemeente
Beek, gedurende de oorlog en
in gebruik tot 1982

Huidig gemeentelijk wapen
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1. Context
Om een beter begrip te krijgen van de situatie in Beek aan het begin van de oorlog,
heb ik in het kort de geschiedkundige basis beschreven van de omgeving van Beek,
naast enkele demografische kenmerken en de lokale politieke, bestuurlijke
godsdienstige en economische situatie in 1940.
De oudere lezers zullen nog veel zaken herkennen uit eigen ervaring. Immers meteen
na de oorlog is er nog niet veel veranderd. Het echte nieuwe tijdperk start eigenlijk
pas na het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw.

1.1.

Historische achtergrond van de omgeving van Beek

Zuid-Limburg heeft historisch een goede band met Duitsland. Er bestaat vóór de
oorlog een zekere “Deutschfreundlichkeit”, die op 10 mei ‘40 plots wordt verbroken.
Van 1815 tot 1839 zijn het huidige België, Luxemburg
en Nederland formeel één natie. De ongelijkheid in
politieke macht tussen het noorden en het zuiden en
religieuze en culturele verschillen resulteren in een
sterke wens in het zuiden om een zelfstandige natie te
worden en men scheidt zich in 1830 af van het
noorden. Nederlands Limburg komt dan tijdelijk bij
België, m.u.v. Maastricht. Tegelijkertijd worden er
discussies gevoerd over de positie van het deel van
Limburg ten oosten van de Maas en het huidige
Midden- en Noord-Limburg. België is geïnteresseerd,
De Nederlanden tot 1839
maar koning Willem I wil het gebied niet afstaan.
Daarom wordt aan dit deel vooralsnog een speciale status toegekend. De regio wordt
gedurende bijna 30 jaar een lid van de Duitse Bond van Onafhankelijke Staten. In
1867 besluit het parlement met één stem meerderheid, dat het gebied tot het
overblijvende deel van Nederland zal behoren. Dit resulteert in het Nederlandse
Limburg, zoals we dat tegenwoordig kennen.
In tegenstelling tot het westelijke (en protestante) deel van Nederland is Limburg in
die tijd arm, hoofdzakelijk agrarisch en Rooms Katholiek. De belangrijke politieke
besluiten worden in Den Haag genomen, zonder noemenswaardige medezeggenschap van de Limburgse bevolking. Deze achterstelling veroorzaakt een zekere
aversie tegen de centrale autoriteiten. Deze aversie wordt nog versterkt vanaf het
moment, dat er kolenmijnen worden gevestigd in Zuid-Limburg aan het begin van de
20ste eeuw. De leiding komt volledig in handen van “westerlingen”. De lokale
bevolking draagt aanzienlijk bij aan de welvaart van Nederland, maar heeft het idee,
dat ze uitgebuit worden. Hierom en ook om de andere bovengenoemde redenen
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hebben de Zuid-Limburgers in die tijd meer sympathie voor de Belgen en Duitsers.
Deze voorkeur bestaat bij velen nog steeds.
Opgemerkt wordt, dat 65% van de Belgische bevolking de Nederlandse taal spreekt en dat het dialect
- dat in vele delen van Zuid-Limburg gesproken wordt - goed verstaan kan worden over de Duitse
grens. Dit vergemakkelijkt de communicatie met de buurlanden.

De Limburgers waren/zijn zodoende geneigd vele vriendschapsbanden en sterke
economische relaties aan te gaan met de bevolking aan de andere kant van de
grenzen. Gedurende de eerste wereldoorlog respecteren de Duitsers (meer of
minder) de neutraliteit van Nederland. Hun legers vallen België binnen en trekken
daarbij om Zuid-Limburg heen. De gevestigde banden met Duitsland blijven na de
eerste wereldoorlog bestaan of worden snel hersteld.
Deze sentimenten en relaties bestaan nog steeds aan het begin van de tweede
wereldoorlog. Wellicht is dit een reden, dat de bevolking na de invasie eerst een
afwachtende en soms amicale houding aanneemt t.o.v. de Duitse soldaten. Ook het
feit, dat er in Zuid-Limburg relatief weinig schade en persoonlijk leed is geweest na
het doortrekken van de Duitse troepen kan een rol hebben gespeeld. Deze gevoelens
zullen echter drastisch gaan veranderen als het Duitse Nazidom het voor het zeggen
krijgt. Families, vrienden en bekenden over de Duitse grens worden vijanden, vooral
vanaf 1941, als Duitsland haar ware Nazi-gezicht laat zien.

1.2. Enkele demografische gegevens
van Beek in 1940

De (gele)Beekse en (zwarte) Spaubeeks gemeentegrenzen in 1940

Gemeentehuis en PTT-kantoor, Beek 1930

De gemeente Beek bestrijkt in 1940
een relatief groot gebied van 2.500 ha
en omvat in 1940 zeven kerkdorpen
en gehuchten, los van het hoofddorp
Beek. De gemeentegrens strekt zich
uit van het gehucht Kerensheide in
het noorden (nu gemeente SittardGeleen) tot Oensel in het zuiden (nu
gemeente Beekdaelen). Spaubeek is in die tijd nog een zelfstandige gemeente, maar
is wel opgenomen in het onderhavige verhaal als onderdeel van Beek. Het aantal
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inwoners bedraagt per 1 januari
1940 8.025 (inclusief de 1.533
inwoners van Spaubeek),
waarvan een relatief grote groep
Duitsers en een kleine groep van
28 Joden en een familie van tien
Zigeuners. De Duitsers zijn z.g.
“Volksdeutschen”, die weliswaar
in Beek wonen en werken, maar
de Duitse nationaliteit hebben.
Marktplein, Beek ca 1925, tegenwoordig Burg. Janssenstraat
De bevolking is gehuisvest in
1.600 huizen en boerderijen. Beek is in die tijd het grootste dorp in de wijde
omgeving en bezit in totaal 115 auto’s, vrachtwagens, bussen en motoren.
Beek is dan een typisch Rooms Katholieke gemeenschap en een agrarisch, landelijk
dorp met enkele productieactiviteiten, zoals twee destilleerderijen, een bierbrouwerij, zeven kleine en drie grote fabrieken en werkplaatsen voor sigaren, een
steenfabriek en meerdere limonade/stroop fabrieken. Deze laatste fabrieken
betrekken hun grondstoffen van de vele fruitboomgaarden rond Beek. Echter veruit
de grootste werkgever met de meeste impact op het economisch leven is de
kolenmijn Maurits bij Geleen.
Het dorp heeft een sterke familietraditie en een rijk gemeenschapsleven
met vele clubs en organisatiecomités,
die zich bezighouden met sportactiviteiten, fanfares/harmonieën,
zangkoren, duivenwedstrijden en
activiteiten voor huisvrouwen.
Bovendien zijn er lokale markten,
kermissen en diverse katholieke feesten.
Er zijn in deze tijd wel 40 (!) kroegen in
het dorp, tegenwoordig gereduceerd tot
slechts enkele.
Centrum van Beek met kerk, 1935

1.3.

Collaboratie met de Nazi’s en het bestuur in Beek

Collaboratie
Zoals in vele Europese landen, ontstaan ook in Nederland enkele nazi-vriendelijke
bewegingen na Hitlers opkomst. De Nationaal Socialistische Beweging (NSB) wordt de
belangrijkste Duitsgezinde partij. Deze partij is opgericht in 1931 en wordt slechts
door een relatief klein deel van de bevolking gesteund. Tijdens haar vooroorlogse
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piek heeft de partij landelijk 60.000 leden en verovert 11% van de stemmen in
Limburg gedurende de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1935. De NSB mag
zich verheugen in veel Duitse steun in het bijzonder tijdens de oorlogsjaren, als veel
partijleden in belangrijke politieke en economische posities
worden geplaatst. Het aantal leden stijgt gedurende de
oorlog tot een maximum van 100.000 in 1943, te vergelijken
met de toen in totaal 4.2 mln. stemgerechtigden.
In het begin is er relatief veel sympathie voor de NSB in
Beek. Bij de bovengenoemde verkiezingen van 1935 stemt
bijna 12% in Beek op de NSB (landelijk is dat 7.5%). Bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 1937 is dit percentage al
gezakt naar ruim vijf, mede door een waarschuwende brief van de Limburgse
bisschop Lemmens. Katholieken zouden gestraft worden, als zij aansluiting bij de NSB
zoeken.
Naar schatting negentig personen in Beek zijn bij aanvang van de oorlog lid van de
partij of sympathiseren met haar ideeën. Ofschoon enkele van hen na de oorlog
worden beschuldigd van kwalijke praktijken, heeft voor zover bekend geen van hen
oorlogsmisdaden gepleegd, m.u.v. NSB-burgemeester Regout.
De inwoners van Beek met de Duitse nationaliteit (Volksdeutschen) worden verplicht
zich aan te melden voor dienst in de Duitse Wehrmacht, in de meeste gevallen tegen
hun wil. Twee van deze Duitse inwoners zullen gedurende de oorlog sneuvelen. Er
zijn zeven Duitsers, die bereid zijn om van harte mee te werken met de Duitse
autoriteiten. Zij gaan fungeren voor de bezetter als “oog en oor” in de Maurits-mijn in
Geleen en zullen vaak diegenen frustreren, die een staking voorbereiden of de
productie willen saboteren.
Tenminste zes inwoners van Beek treden tijdens de bezetting vrijwillig toe tot de
Waffen-SS. In de meeste gevallen zijn zij lid van NSB-gezinnen of willen zij op hun
eigen wijze hun pubertijdsconflict met de ouders uitvechten. Drie van hen zullen
sneuvelen aan het oostfront. De rest keert terug, hongerig, gedesillusioneerd en
verwenst.
De Nazipolitiek speelt een extra belangrijke rol in Beek, aangezien er twee Nazivriendelijke burgemeesters dienen gedurende het grootste deel van de bezetting. Zij
helpen de bezetter in meer of mindere mate met de uitvoering van haar beleid.
Het gemeentebestuur
Tijdens de bezetting speelt de burgemeester een cruciale rol bij de lokale uitvoering
van de Nazi-ideologie. De burgemeester is in die tijd hét gezicht van de gemeente en
heeft ook aanzienlijke bestuurlijke macht. Veel meer dan in de tegenwoordige tijd. Hij
vertegenwoordigt de gemeente, zichtbaar in jacquet op alle officiële gelegenheden
en loopt ook vaak in die kledij door het dorp. In die tijd wordt door de bevolking nog
erg opgekeken tegen de burgervader. Hij vertegenwoordigt niet alleen het gezag, hij
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ís het gezag. Hoewel hij formeel ondergeschikt is aan de gemeenteraad, is die er
eigenlijk alleen om de voorstellen van de burgemeester officieel goed te keuren. Er is
nauwelijks of geen debat. Vóór de oorlog is hij vooral een magistraat en de politieke
kleur doet er niet zoveel toe. Beter nog, hij moet zich vooral niet politiek profileren.
De politieke kleur van de burgemeester wordt destijds afgemeten naar de lokale
politieke verhoudingen en niet naar die in de Tweede Kamer. Op zich een vreemde
zaak, aangezien de burgemeester ook de vertegenwoordiger is van het centrale gezag
ter plaatse (met name als het om gezagshandhaving gaat). De afstand tot “Den Haag”
is echter groot, zeker in Limburg en veel gemeenschappen zijn in die tijd nog redelijk
gesloten. Dat geldt ook voor Beek.
Een burgemeester in oorlogstijd wordt door deze positie geconfronteerd met een
groot dilemma. Hij is absoluut niet voorbereid, laat staan geselecteerd, op de
uitoefening van zijn taken onder een vreemde bezetting. Wie opstapt hoeft verder
geen vuile handen te maken, wie blijft zitten is vaak in staat om de scherpste kantjes
van het beleid van de bezetter weg te slijpen. Wie opstapt weet ook bijna zeker, dat
hij door een NSB’er zal worden opgevolgd. Wat te doen? Een vraag die overigens nog
steeds tot heftige discussies leidt.
De zittende burgemeester van Beek, Joop van Sonsbeeck, krijgt al meteen na de
capitulatie te maken met opdrachten van de Duitse autoriteiten. Te denken valt
hierbij aan het medewerking verlenen aan het uitzenden van werkelozen naar
Duitsland, het tekenen van de Ariërverklaring en als hoofd van de lokale afdeling
ondersteuning verlenen aan de NSB-organisatie van de Winterhulp. Ook moeten de
burgemeesters Joden uit openbare functies zetten, hetgeen in Beek overigens niet
opportuun is. Erger wordt het pas als medewerking moet worden verleend aan de
verdere uitsluiting en deportatie van de Joden v.a. 1941. Wat het extra moeilijk
maakt is, dat de bezetter de burgemeester persoonlijk verantwoordelijk houdt voor
de invoering van het nieuwe beleid.
Aanvankelijk laat de bezetter de structuur van de gemeentebesturen nog intact.
Maar op 1 september 1941 worden in de achtste verordening de Provinciale Staten
en gemeenteraden door de bezetter opgeheven en de wethouders op non-actief
gezet. De burgemeester komt dan rechtstreeks onder de Gouverneur van Limburg te
vallen. Voor de Beekse burgemeester betekent dat, dat hij moet gaan rapporteren
aan de fanatieke NSB-commissaris Graaf de Marchant et d’Ansembourg. De
burgemeester blijft vooralsnog vergaderen met zijn wethouders.
Later, in 1942, begint een ingrijpende reorganisatie van de politie. In de dorpen en
dus ook Beek worden de veldwachters onderdeel van de marechaussee. Het doel is
om het politieapparaat los te maken van de lokale burgerlijke aansturing en in te
zetten in het Duitse bezettingsregime.
Voor de eerste Beekse burgemeester tijdens de bezetting, Joop van Sonsbeeck, die al
sinds 1937 burgemeester van Beek is, zijn de bestuurlijke hervormingen reden om
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eind 1941 terug te treden, samen met zijn twee wethouders. Begin februari 1942
wordt hij opgevolgd door de NSB’er Paul Schmalbach, tot dan burgemeester van
Vaals. Hij wil echter kort daarna graag burgemeester van Valkenburg worden,
hetgeen hem lukt in juli 1943. Hij wordt in november 1943 op zijn beurt opgevolgd
door de fanatieke NSB’er August “Flip” Regout, die actief het Nazi-beleid omarmt,
maar begin september 1944 uit Beek vlucht bij de naderende bevrijding. Van
Sonsbeeck zal na de bevrijding van Beek herbenoemd worden als burgemeester.
De burgemeester van (het dan nog zelfstandige) Spaubeek, Jozef Visschers, blijft de
gehele bezettingstijd op zijn post (van 1934 tot 1962).

Joop van Sonsbeeck
Beek

1.4.

Paul Schmalbach
Beek

“Flip”Regout
Beek

Jozef Visschers
Spaubeek

Invloed van Staatsmijn Maurits op het dagelijkse leven in Beek

Economische invloed
De kolenindustrie is de belangrijkste werkgever in Zuid-Limburg tot 1967. In dat jaar
komen grote en goedkopere gasvelden in productie in het noordoosten van het land
en op de Noordzee. Deze ontwikkeling zorgt ervoor, dat kolen niet meer economisch
winbaar wordt. Eén van de mijnen in Zuid-Limburg is gevestigd bij Geleen. Het betreft
de Staatsmijn Maurits, geopend
in 1926 een, voor die tijd, zeer
modern complex. Meteen vanaf
het begin van de Duitse
bezetting wordt de mijn als
“strategisch belangrijk”
bestempeld en wordt het
toezicht overgenomen door een
Duitse Nazi ingenieur. De
dagelijkse leiding blijft echter in
handen van de zittende
Kolenmijn “Maurits”, 1956
directeuren. Deze constructie zal
van groot voordeel blijken voor de lokale bevolking gedurende de oorlog, aangezien
de directie enige vrijheid van handelen behoudt. De mijn heeft tijdens de oorlog
7.000 mensen in dienst. Het feitelijke aantal is waarschijnlijk veel hoger, omdat veel
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mannen er illegaal werk vinden, om gedwongen arbeid in Duitsland te voorkomen.
Mijnwerkers worden vrijgesteld van de verplichte dienst in Duitsland.
In de jaren direct vóór de oorlog is een groot deel van de Beekse beroepsbevolking
werkzaam in de mijnindustrie of daaraan gerelateerde bedrijven. Om de tekorten aan
arbeidskrachten op te vullen worden vanaf 1930 veel buitenlanders uit Europese
landen, zoals Duitsland, naar Limburg gehaald. Dit verklaart, waarom Beek een
relatief grote Duitse gemeenschap heeft aan het begin van de oorlog.
Het relatieve belang van de mijnindustrie voor Beek blijkt uit onderstaand overzicht
van haar beroepsbevolking (1937):
- Werkzaam in de mijnindustrie en daaraan gerelateerde bedrijven: 60%
- Werkzaam in plaatselijke bedrijven of als zelfstandige: 20%
- Werkzaam in de landbouw: 12%
- Werkeloos: 8%

Gedurende de bezetting vormen de kolen uit Zuid-Limburg de enige energiebron,
aangezien alle importen geblokkeerd worden. Hierdoor is deze energiebron in de
oorlogsjaren van extra belang voor de lokale en nationale economie. Toch moet
tijdens de bezetting een deel van de productieopbrengst aan Duitsland worden
afgestaan.
Sociale invloed
Naast de werkgelegenheid hebben de mijnen een grote invloed op het sociale leven
als geheel. Zij zorgen voor veel mijnwerkershuizen en stichten wooncorporaties,
teneinde te voorzien in goedkope woningen. De mijndirecties ondersteunen de lokale
sport-, muziek- en hobby activiteiten met advies, geld en afgedankte materialen. De
gezinnen van de mijnwerkers ontvangen een gratis hoeveelheid kolen om hun huizen
te verwarmen en te koken. Een belangrijk deel van het (beroeps) onderwijs wordt
verzorgd op de diverse bedrijfsscholen. Hierdoor bestaat er een hechte band met de
mijnen, ondanks de harde werkomstandigheden en de zeer beperkte
medezeggenschap. De ondergrondse werkzaamheden zijn fysiek moeilijk en
gevaarlijk in donkere en vaak nauwe gangen op een diepte tot wel 850 meter. Ook de
gezondheid heeft veel te lijden onder de (stoffige) omstandigheden en de vele grote
en kleine bedrijfsongevallen.

1.5.

Rol van de Katholieke Kerk in Beek gedurende de oorlog

De rol van de katholieke Kerk vóór, tijdens en vlak na de oorlog is traditioneel sterk in
Zuid-Limburg en zeker in de agrarische gebieden, zoals de regio Beek. In Beek zelf
wonen slechts 300 Protestanten en 28 Joden. Gedurende de oorlog wordt de invloed
van het Katholieke leiderschap in vele onderdelen van het leven gevoeld, zoals ook in
andere Katholieke gebieden. Lokale pastoors zijn vaak lid van de besturen van
agrarische organisaties en woningcorporaties, vakbonden, scholen en stichtingen.
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Vele functies zijn alleen beschikbaar voor Katholieken, zoals gemeenteambtenaren en
leraren op de vele Katholieke scholen. De lokale pastoor heeft een belangrijke, zo niet
doorslaggevende, stem in de
personeelsselectie. In veel gevallen heeft een
sollicitant de expliciete toestemming nodig van
de pastoor. Dit is met name het geval voor de
mijnwerkers. Er bestaat in die tijd een regulier
contact tussen de clerus en de mijndirectie. De
Katholieke Kerk bezit nog veel onroerend goed
en de kloosters zijn eigenaar van omvangrijke
landbouwgronden, die verpacht wordt aan de
lokale boeren. Katholieken genieten een zekere voorkeur bij de toekenning van
woningen. Typische Katholieke feestdagen van heiligen zijn in feite algemene
feestdagen, ook voor niet-Katholieken. De feitelijke invloed van pastoors en
kapelaans wordt echter vooral bepaald door het respect, dat zij genieten onder de
bevolking. In het algemeen worden de zielenherders in Beek gewaardeerd om hun
zorg voor de gemeenschap.
De verhouding tussen de Katholieken en Protestanten is niet echt hartelijk te
noemen. De Katholieken worden aangemoedigd om lid te worden van Katholieke
verenigingen, ook al is een neutraal alternatief aanwezig. Protestantse kinderen gaan
in Geleen naar school. De Joodse kinderen gaan overigens wel gewoon naar de
Katholieke lagere scholen in Beek.
De Katholieke Kerk is in principe gehoorzaam aan de burgerlijke wetten, zolang de
religie en haar positie niet gefrustreerd worden. Dit is ook het geval gedurende de
oorlog, m.u.v. het moment, waarop de Duitsers beginnen met de vervolging van
kwetsbare minderheden en diegenen, die verplicht moeten gaan werken in Duitsland
of als het voedsel te veel beperkt wordt. Veelal blijven de officiële protesten echter
beperkt tot herderlijke brieven van de bisschoppen, die tijdens de mis worden
voorgelezen. Het (hogere) leiderschap van de Katholieke Kerk speelt een ambivalente
en terughoudende rol in de oppositie tegen de Duitsers, zeker in het begin van de
bezetting. Een openlijke confrontatie wordt zo lang mogelijk vermeden. Pas vanaf
begin 1942 zal om humanitaire redenen meer oppositie worden gevoerd. De keuze
voor deelname aan verzetswerk wordt in grote mate overgelaten aan de individuele
geestelijke. Hij wordt daarin gesteund door de Kerk, zolang hij zich maar niet te
openlijk uitspreekt tegen de bezetter. Op lokaal niveau steunen pastoors en vooral
(jonge) kapelaans ongewapende en humanitaire subversieve acties op verschillende
manieren of participeren daar zelfs in. Te denken valt hierbij aan het organiseren van
onderduikadressen en de distributie van illegale bladen. Ook uiten vele pastoors
tijdens de preek kritiek op de bezetter, ondanks het verzoek dat niet te doen. Mij is

14

slechts summier bekend, dat de pastoors en/of kapelaans van Beek en Spaubeek
actief hebben meegedaan aan verzetsacties of daaraan steun hebben verleend.
Tijdens de oorlog is Paul Brounts de pastoor in Beek en in Spaubeek zijn dat Theo
Peters tot najaar 1941 en nadien Hub Janssen.

1.6.

Het rantsoeneringssysteem

Gedurende de hele oorlog worden steeds meer producten gerantsoeneerd, zoals de
lezer uit deze kroniek zal vernemen. Het systeem van gecontroleerde distributie van
schaarse producten is al in oktober 1939 geïntroduceerd door de Nederlandse
Overheid en is bedoeld om een zo eerlijk
mogelijke distributie te garanderen en speculatie
en hamsteren te voorkomen. In principe is
hetzelfde system gebruikt gedurende de hele
bezettingstijd en zelfs nog enkele jaren daarna.
Gedurende de bezetting wordt de schaarste
veelal veroorzaakt of verergerd door de
verschuiving van de beschikbare goederen van
burgerlijke naar militaire doeleinden. Het
belangrijkste doel zal de ondersteuning worden
van de oorlogsinspanningen, vooral na de Duitse
invasie van Rusland. Om voeding en andere
basisbehoeften te verkrijgen, moet men
coupons inleveren, die zijn toegewezen aan
specifieke producten. Afhankelijk van het aantal
Publicatie van tijden, waarop (voeding)
coupons ingeleverd kunnen worden
en de ouderdom van de gezinsleden wordt een
aantal coupons verstrekt. Deze coupons worden alleen afgegeven als men de
beschikking heeft over een distributie-stamkaart. Het is daarbij strikt verboden om de
stamkaart uit te wisselen met andere familieleden of kennissen. De coupons kunnen
worden verzilverd op vaststaande data, samen met aanvullend geld. Deze inleverdata
worden regelmatig gepubliceerd in de plaatselijke dagbladen. Producten worden niet
verkocht zonder inlevering van coupons. Aangezien veel mensen op dezelfde dag
naar de winkels gaan, ontstaan er vaak lange wachtrijen.
Gedurende de bezetting veranderen de Duitse autoriteiten één keer de distributiestamkaart om de voedseldistributie aan duizenden ondergedoken mensen te
blokkeren. Om zo’n stamkaart te verkrijgen moet men namelijk in persoon met
paspoort verschijnen op het plaatselijke gemeentehuis.
Opmerking: Soortgelijke distributiesystemen worden tijdens de oorlog geïntroduceerd in de VS en vele
andere, zowel vrije als bezette, landen.
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Voorbeelden van
diverse coupons

Een distributie-stamkaart van een Beekse inwoner.
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2. De eerste tekenen van Duitse overheersing
Even een intermezzo: De organisatie van de Duitse bezetting
In haar bezettingspolitiek in Nederland zijn de Duitsers zeer effectief en efficiënt
geweest. De grip van de Duitse bezetter op het Nederlandse volk is weliswaar
aanvankelijk beperkt, maar wordt allengs steeds strakker en repressiever. Zeker na de
Duitse nederlagen aan het oostfront vanaf 1942 worden de maatregelen steeds
drastischer, om over de Jodenvervolging maar te zwijgen.
De repressie wordt op typisch Duitse “gründliche” wijze georganiseerd. In Nederland
wordt al vanaf eind mei 1940 een besturingsapparaat opgebouwd, dat de beoogde
Nazipolitiek ten uitvoer moet brengen. Aangezien in dit tweede deel van mijn trilogie
een groot aantal bezettingsmaatregelen zijn opgenomen, lijkt het mij zinvol om
vooraf een korte paragraaf te wijden aan “de organisatie van de bezetting”.
Samen met de traditionele ambtelijke gehoorzaamheid in Nederland kan de bezetter
via een volledig gecontroleerd apparaat haar greep op de natie verstevigen.
De ministerraad is naar Londen uitgeweken en niet meer actief in Nederland. Het
eerste bestuurlijke besluit van de bezetter is om Nederland vanaf 29 mei 1940 onder
bestuurlijk gezag te plaatsen van Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart, die rechtstreeks
verantwoording aflegt aan Hitler en zich de rol van staatshoofd aanmeet. Nederland
wordt door Hitler als een “Germaanse broedernatie” beschouwd en krijgt daarom
geen militair bestuur. Seyss Inquart krijgt de opdracht mee om Nederland te
nazificeren, haar bronnen te exploiteren en de natie voor te bereiden op inlijving bij
het “Groot-Duitse Rijk” na de (gewonnen) oorlog. Hij wilt deze doelen aanvankelijk
bereiken via een “fluwelen handschoen” aanpak, die echter eind juni 1941 wordt
verlaten wegens gebrek aan succes. Er worden geen ministers meer benoemd, maar
de departementen komen onder leiding te staan van vier Duitse CommissarissenGeneraal. De Eerste en Tweede kamer worden buiten werking gesteld. Deze
Commissarissen-generaal vaardigen in naam van de bezetter de verordeningen uit en
houden toezicht op de bestaande (door Nederlanders bemande) departementen.
Aanvankelijk worden de lagere overheden nog met rust gelaten. Maar vanaf 1
september 1941 worden ook de Provinciale Staten en de gemeenteraden ontbonden
(de achtste verordening). De bestuurlijke macht over de provincies ligt voortaan
alleen bij de Commissaris der Provincie c.q. bij de burgemeesters. Deze ontwikkeling
past in de Nazi-filosofie van het éénhoofdige leidersprincipe (Führerprinzip). Hiermee
is elke vorm van democratie verdwenen. Ook de politie wordt uiteindelijk onder
gezag van de Ordnungs- en Sicherheitspolizei van Commissaris-generaal voor
veiligheid, dr. Hanns Albin Reuter, geplaatst. Deze generaal zal ook verantwoordelijk
worden voor de deportaties van de Nederlandse Joden.
Per provincie wordt een gevolmachtigde “Beaufragter” benoemd, die als
toezichthouder moet toezien op de uitvoering op lokaal bestuurlijk niveau. Voor

17

Limburg is dat de Duitser Wilhelm Schmidt. De volgende stap is om alle
provinciecommissarissen en burgemeesters te vervangen door Duitsgezinde lieden.
Het Duitse bezettingsleger in Nederland bestaat uit ongeveer 50.000 soldaten, voor
een belangrijk deel ingezet ter verdediging van de kustlijn tegen een mogelijke Britse
invasie. Hiermee is de bestuurlijke greep van de bezetter compleet.
We pakken de draad weer op
Na de overgave van het Nederlandse leger op 15 mei komt het burgerleven weer
enigszins op gang. De banken gaan weer open en ook de lokale kranten verschijnen
weer. Na de massale doortocht van de Duitse troepen en de turbulentie gedurende
de maand na de capitulatie trekken de stofwolken rond Beek eind juni 1940 even op.
De vreugde is echter maar van korte duur. De regio wordt aanvankelijk alleen
geconfronteerd met allerlei militair georiënteerde verordeningen van het Duitse
leger, maar later in het jaar beginnen de eerste tekenen van inmenging in bestuur en
sociale leven zichtbaar te worden. Eerst nog bescheiden, maar allengs worden de
beperkende maatregelen stringenter en allerlei vrijheden ingeperkt.

Lijst van 16 duiven vaneen Beekse inwoner

Melding van 427 gedode duiven en
personen, die in gebreke zijn gebleven

Roekoekoe!
Eind mei maakt de omgeving van Beek kennis met de
eerste echt beperkende maatregel van de Duitsers, die
goed voelbaar is in het dagelijkse leven. Was het
verbod op fotografie nog redelijk acceptabel, een
nieuwe aangekondigde maatregel raakt veel
hobbyisten recht in hun hart. Op 21 mei
verordonneren de autoriteiten, dat alle duivenbezitters
hun duiven moeten doden. Er breekt landelijk een
groot protest uit en de bezetter past de maatregel snel
aan. Duiven mogen niet meer vrij vliegen en alle
beesten moeten worden geregistreerd. De Duitsers zijn
namelijk vreselijk bang, dat de beesten worden ingezet
als boodschapper voor de geallieerden of het verzet.
Een speciaal opgerichte duivenbrigade moet toezicht
houden op de naleving. Transport van duiven moet
worden aangemeld bij de brigade en wordt
nauwkeurig geregistreerd. Op overtreding staat een
hoge boete. In augustus 1942 zal de bezetter overigens
alsnog besluiten, dat alle duiven moeten worden
gedood. De ring van de dode duif moet worden
ingeleverd als bewijs. De order luidt, dat “alle beesten
moeten worden afgeschoten of door de eigenaar de
nek moet worden omgedraaid”. Aan het eind van de
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oorlog, als de geallieerden voor de deur staan,
staat er zelfs de doodstraf op het houden van
duiven.
De impact van deze maatregel moet niet worden
onderschat. Duivenmelken is een geliefde hobby
in vele streken en zeker ook in de regio Beek. Er
werden voor de oorlog veel wedstrijden
georganiseerd, waarbij de duiven tot verre oorden
moesten vliegen. Uit een lijst van gedode duiven
in Beek uit juni 1942 blijkt, dat er 641
geregistreerde duiven zijn in de gemeente. In de
praktijk zijn dat er nog meer, aangezien bezitters
Schuldbekentenis van Beekenaar, die duiven heeft allerlei trucks toepassen om registratie te
achtergehouden en enkele tenen geamputeerd
ontlopen. Een Beekse bezitter gaat zelfs zover om
enkele tenen van zes duiven te amputeren, zoals blijkt uit nevenstaande verklaring.
Onrust
Ook na 15 mei blijft het tot medio juni ‘s nachts nog lang onrustig in de lucht met
vooral Duitse en Engelse vliegtuigen. De Britse toestellen zijn op weg naar of keren
terug van Duitsland. In de verte zijn veel lichtkogels en zoeklichten waar te nemen. Er
vinden incidenteel luchtgevechten plaats en regelmatig vallen er bommen in de regio,
zoals bij de Maurits-spoorlijn en de haven van Stein. Bij Spaans Neerbeek vallen op 3
juni vier bommen in een boomgaard. Er is veel schade aan bomen, weiland,
roggeveld en heggen, maar er vallen gelukkig geen doden of gewonden. De Beekse
observatiepost van de luchtbescherming op de Cijnsberg is bemand door twee
vrijwilligers en is extra alert. Zij houden de wacht van ’s avonds elf tot vier uur in de
morgen. Het alarm van de Maurits in Lutterade gaat regelmatig af. De burgerwacht
loopt patrouilles om te controleren of de lichten in de huizen op tijd gedempt zijn,
zoals voorgeschreven. Een overtreding wordt aanvankelijk bestraft met het afsluiten
van de elektriciteit. Later krijgt men een boete van 5 gulden voor de eerste
overtreding en 10 gulden voor de tweede, etc. De bewoners durven in het donker
nog nauwelijks op straat en de cafés zijn uitgestorven. Ook overdag zijn er slechts
enkele fietsers te zien. De schrik zit er goed in voor een calamiteit, zeker als ook nog
enkele geallieerde en Duitse vliegtuigen in de buurt neerstorten.
Begin juni nestelt zich een dag een Duits regiment Huzaren met 1.500 man in Beek en
omstreken. Het betreft veelal oudgedienden, die als vervanging- of bezettingstroepen
bestemd zijn voor België of Frankrijk. Van een amicale verhouding met de soldaten is
dan geen sprake meer. De manschappen, die gelegerd worden in diverse grote
gebouwen, boerderijen en schuren, gedragen zich als arrogante overwinnaars en
tonen geen enkel respect voor de burgerbevolking en lokale bestuurders. Een klein
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voorproefje van wat Beek te wachten staat. Anderzijds moet worden erkend, dat de
lokale middenstand er even wel bij vaart.
Het nieuws over de oorlog raakt op de achtergrond, aangezien de strijd na de
overgave van België op 28 mei geheel is verplaatst naar (Noord) Frankrijk.
Na het einde van de “Westfeldzug” en de glorieuze Duitse overwinning treden de
Beekse NSB’ers nadrukkelijk en vaak in uniform naar buiten en prijzen op straat hun
lijfblad “Volk en Vaderland” aan. Hun geliefde standplaats is aan het Wolfeynde op de
kruising van Raadhuisstraat, Rijksweg en
Stationsstraat. Zij voelen zich door de
overwinning gesterkt en treden vaak
provocerend op in groepsverband. Eind juli
ontstaat in Beek een rel tussen drie NSB’ers
en leden van de Arbeiderspartij, waarbij rake
klappen vallen. De marechaussee kan de
heren maar met moeite uit elkaar krijgen.
Diezelfde dag en erna vinden ook elders
relletjes en gevechten plaats met NSB’ers,
zoals in Sittard en Oirsbeek, waarbij de
Beekse marechaussee moet gaan assisteren in Sittard. Enkele dagen later worden
twee ruiten ingegooid bij de NSB-leider van Beek (een zekere S. uit de Kampstraat).
Het “goede” leven op de bon
Vanaf juni 1940 worden steeds meer producten, zoals benzine, gasolie, petroleum,
vlees, koffie, thee, boter en vet, zeep, tarwebloem, waspoeder, schoenen en diverse
andere dagelijkse producten al of niet tijdelijk op rantsoen gezet. Veel autobezitters
met uitzondering van kritische beroepen, zoals arts, autobus-chauffeur en bezorgers
van levensmiddelen, zijn nu afhankelijk van de fiets. Op 17 juni gaat het brood op
rantsoen, hetgeen de dagen ervoor leidt tot een ware run op de Beekse bakkers.
Mannen met zware beroepen (o.a. de mijnwerkers) krijgen voorlopig het dubbele. Zo
is een stuk zeep slechts om de twee en later drie weken te verkrijgen. Koffie en thee
worden beperkt tot een half pond per persoon per maand. Een ware aderlating voor
de koffiedrinkende Beekenaren. Een ander voorbeeld is de situatie rond maïs. De
voorraad is erg laag en de boeren worden gedwongen om maïs te verbouwen en de
grond minder te gebruiken voor de veeteelt. Hierdoor is er minder vlees beschikbaar,
hetgeen nog verergerd wordt door het feit, dat veel vlees aan het Duitse leger moet
worden afgestaan. De consumptie van vlees wordt teruggebracht tot één pond per
week per persoon en kinderen jonger dan vijf jaar krijgen maar een half pond per
week.
Onder voorwendsel van inenting tegen tyfus, wordt de Beekse bevolking op 17 en 18
juni tegelijkertijd grootschalige gecontroleerd op de distributie stamkaarten.
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Er worden soms ingewikkelde constructies bedacht om de distributie zo “eerlijk”
mogelijk te regelen. Zo worden boter en margarine verdeeld o.b.v. inkomen en het
aantal personen in het gezin.
Zij, die een inkomen hebben van 12 gulden per week en een gezin van drie personen en zij die
een inkomen hebben van 14 gulden met een gezin van vijf personen krijgen kaarten voor
margarine en vet. Men kan ook natuurboter krijgen, maar moet daar voor extra betalen op
de normale prijs met een reductie van 0.20 gulden per pond.
Zij, die hoger zijn aangeslagen door de Belastingdienst als hierboven aangegeven, krijgen
kaarten voor natuurboter en slaolie.

Aanleiding voor de rantsoenering is het feit, dat het Duitse leger voor een belangrijk
deel in haar behoeften moet voorzien uit lokale bronnen (lees: de bezette gebieden).
Vanaf nu komen er steeds meer surrogaatproducten op de markt. “Echt” brood,
gebakken met tarwebloem, is niet meer te krijgen. De schaarse bloem wordt nu
vermengd met andere meelsoorten en het witbrood
krijgt een grijze kleur. Het vroegere armenbrood het roggebrood - wordt vanaf nu populairder.
In augustus moet iedereen zijn of haar vuurwapens,
die nog niet door de Duitse autoriteiten in beslag
genomen zijn, ingeleverd hebben bij het
gemeentehuis. In Beek worden 86 revolvers en
pistolen ingeleverd. De inventarisatie in Spaubeek
laat een verrassend hoog aantal van negentig
wapens zien. Revolvers, floberts, luchtbuksen,
schutterij- en jachtgeweren. Veel wapentuig voor
zo’n klein dorp met 1.500 zielen. Zeker als men
beseft, dat vele wapens achtergehouden worden. De
inzamelingsacties zullen in 1941 en 1942 nog eens
herhaald worden, waarbij nog eens 46 jachtgeweren
en 800 patronen worden ingeleverd. Men krijgt een
Opgave van wapens in Spaubeek, 18-7-1940
ontvangstbewijs en de wapens worden centraal in
een depot opgeslagen en achter slot en grendel gezet gedurende de rest van de
oorlog. De jagers kunnen echter niet meer voor een stukje wild zorgen en ook de
schutterijen ontberen hun geweren.
Eind augustus 1940 wordt de viering van Koninginnedag en het zingen van het
volkslied verboden door de Duitse autoriteiten. Ook het dragen van oranje strikken of
bloemen in het openbaar wordt verboden.
De namen van straten, publieke gebouwen
en rivieren of kanalen, die genoemd zijn
naar levende leden van het koningshuis,
krijgen andere namen. Zo wordt het
Julianakanaal omgedoopt in het “kanaal
Verandering van naam voor de Gouverneur
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van Maasbracht naar Maastricht”. De titel “Gouverneur van de koningin” wordt
omgezet in “Commissaris van Limburg.” Toentertijd kende Beek nog geen
straatnamen, genoemd naar nog levende leden van het koningshuis. Wel bestond
toen al de Prins Mauritslaan. Prins Maurits was echter een niet meer levend lid van
het koningshuis. Deze naam wordt dan ook door de bezetter getolereerd, evenals de
naam “Staatsmijn Maurits”.
Ondanks het verbod vindt er in Beek een stil verzet plaats als op Koninginnedag van
deze 31ste augustus in 1940 veel winkeliers artikelen in de etalage met oranje papier
verpakken. In de cafés wordt op deze dag overal nadrukkelijk oranjebitter
geschonken. In de volgende jaren zal de controle echter veel strenger worden.
Ondertussen worden ook genotsmiddelen, zoals tabak, sigaren, sigaretten en
chocolade steeds schaarser. Hoewel in Beek een aanzienlijke sigarenindustrie
bestaat, verdwijnt 85% van de productie naar de Duitsers. Daar waar mogelijk wordt
op grote schaal nog chocola en tabak gehamsterd.
In september wordt de vrijwillige burgerwacht ontbonden en gaat over in de LB.
Met de wintermaanden voor de deur en de sterk
opgevoerde rantsoeneringen stijgt de zorg om het
bestaan, zeker als in de loop van de herfstmaanden
ook eieren, kolen, gebak en peulvruchten op de bon
gaan. Auto’s rijden nauwelijks nog en de beschikbare
paarden worden van stal gehaald om “de kar te
trekken”. Zelfs van Gend & Loos moet nu de goederen
Van Gend & Loos 1940, station Sittard
vanaf station Sittard per paard bezorgen in de regio
Beek.
Er ontstaat enige jaloezie t.o.v. de (grotere) boeren,
die ogenschijnlijk geen gebrek hebben aan
varkensvlees en zelfgebakken brood, maar wel blijven
Sigaar voor de Duitse Wehrmacht
klagen. Tegelijkertijd bestaat het besef, dat de situatie
in de steden nog nijpender is. Een schrale troost!
Al deze maatregelen zetten de relatie tussen de Beekse bevolking en de Nazivriendelijke inwoners verder onder druk. De spanning zal alleen nog maar groter
worden, naarmate het ware gezicht van de Nazi’s zichtbaarder wordt.
Werkeloosheid en de Nationale Arbeidsdienst
De Beekse bevolking probeert ondertussen zo goed en zo kwaad als mogelijk met de
beperkingen om te gaan, maar wordt naast de schaarste geconfronteerd met een
sterk stagnerende economie. De handel met de nabuurlanden is sinds de Duitse inval
volledig stilgevallen en iedereen beperkt zijn bestedingen in afwachting van betere
tijden. Ook de rantsoeneringen doen de economie geen goed.
Rond midden juli wordt de Nationale “Opbouwdienst” opgericht, die de opbouw ter
hand moet nemen. De bezetter stelt met nadruk, dat deze dienst tijdelijk van aard is
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De Limburger Koerier,14 juni 1940

Aanvraag voorschot i.v.m. werk in Duitsl.
door een Beekse vrijwilliger, oktober 1940

Eervol ontslag van een Beekenaar als
vrijwilliger bij de NAD. Oktober 1941

om de werkeloosheid tegen te gaan en aan het herstel
van de schade in Nederland te werken. Het
Nederlandse leger zou daartoe soepel worden
ontmanteld en de vrijkomende 270.000 werkeloze
dienstplichtigen zouden worden ingezet voor deze
herstelwerkzaamheden. De hoofdactiviteiten van de
dienst zijn gericht op landbouw, landontwikkeling en
aanleg van wegen en waterwegen. Zij, die geen
emplooi (kunnen) vinden bij de Opbouwdienst komen
alleen in aanmerking voor financiële ondersteuning als
zij vrijwillig in Duitsland gaan werken. Dit financiële
pressiemiddel zullen de Duitse autoriteiten de gehele
oorlog blijven hanteren.
Ondertussen heeft de bezetter een andere en zeker
geen tijdelijke bedoeling met de Opbouwdienst. De
dienst moet het fundament worden voor een
nationaal- socialistisch getinte “echte” arbeidsdienst.
Later in oktober wordt naast de Opbouwdienst voor
militairen het “Agentschap der Arbeidsbemiddeling”
opgericht voor de niet-militairen, een soort
arbeidsbeurs. Beide instituten gaan uiteindelijk op de
“Nederlandsche Arbeidsdienst” (de N.A.D.). Als
officieel doel van deze Arbeidsdienst wordt het
herstel van de oorlogsschade opgegeven. De echte
doelstelling is echter om als platform voor rekrutering
en als reservoir te dienen voor diensten in Duitsland
en het oostfront. Hitler beseft terdege, dat Duitsland
zelf te weinig mankracht heeft om een oorlog met
Rusland te kunnen winnen. De Arbeidsdienst is
toegankelijk voor alle mannen en berust aanvankelijk
op basis van vrijwilligheid. In December wordt een
grote landelijke wervingscampagne opgezet, die in
een grote teleurstelling eindigt. Uiteindelijk zal deze
ervaring de opmaat zijn naar de introductie in 1942
van een arbeidsdienstplicht van zes maanden, de z.g.
“Arbeitseinsatz”.
Hoewel Beek relatief veel werkgelegenheid in de
landbouw en mijn- industrie kent, voelen toch vele
Beekse werklieden zich gedwongen om vrijwillig in
Duitsland te gaan werken, wil men zeker zijn van een
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inkomen. Ze mogen maar één keer per drie maanden op verlof naar huis komen. Ook
Beekse jonge vrouwen gaan vlak over de grens in Duitsland werken in de fabrieken,
werkplaatsen en ateliers. Ze vertrekken ’s morgens om zes uur per autobus en keren
tegen acht uur ’s avonds terug. Ondanks de vaak hoge financiële nood en gebrek aan
alternatieven, zal hen deze keuze gedurende en na de oorlog niet in dank worden
afgenomen door hun Beekse dorpsgenoten.
Het houdt nog niet op!
Tegelijk met de ontbinding van het Nederlandse leger wordt de Koninklijke
Marechaussee het woord “Koninklijk” op 5 juli 1940 ontnomen. De organisatie wordt
ingepast in de burgerpolitie en verliest daarmee haar militaire status. De brigade in
de kazerne van Beek, bestaat dan uit 14 personen en wordt op 1 maart 1943
opgeheven tot na de oorlog.
Alsof er al niet genoeg opgelegd wordt aan de bevolking, gaat de bezetter maar door
met het nemen van steeds drastischere maatregelen. Onmiddellijk na de
Nederlandse overgave op 15 mei 1940 worden de landelijke, regionale en plaatselijke
kranten onder censuur geplaatst. In het begin is de Duitse aandacht vooral gericht op
“gevoelig” nieuws over de oorlogshandelingen tijdens de “Westfeldzug”. Maar
naarmate het jaar vordert en zeker vanaf 1941 moeten de redacties steeds meer
toestemming vragen voor publicatie. Onwelgevallig nieuws mag niet in de krant.
Hierdoor kan de nieuwsgaring niet meer neutraal en objectief zijn en moet het steeds
meer de Duitse propaganda dienen. Publiceert men toch kritische of ongunstige
berichten, dan wordt de krant voor kortere of langere tijd verboden. Eind 1940
worden diverse Limburgse bladen een verschijningsverbod opgelegd of krijgen v.a.
1942 geen papier meer, o.a. de “Zuid-Limburger”, het “Limburgsch Dagblad” , de
“Nieuwe Mijnstreek”(uit Beek) en de “Maasbode”. De gelijkgeschakelde krant
“Limburger Koerier” blijft wel nog verschijnen. De bezetter heeft er ook belang bij om
de diversiteit in dagbladen te beperken om zodoende de controle te kunnen
vereenvoudigen.
Eind oktober 1940 introduceren de autoriteiten twee nieuwe maatregelen, die hun
controle op de bevolking moeten versterken. De ene maatregel betreft de
“overname” van de traditionele Winterhulp door de NSB en de andere maatregel
houdt de introductie in van een avondklok.
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Elk jaar worden door de kerken,
privé- organisaties en lokale
overheden collectes
georganiseerd ter ondersteuning
van de behoeftigen gedurende de
wintertijd. Veel jongeren uit Beek
gaan dan met de collectebus langs
de huizen en verkopen speciale
speldjes. De organisatie van deze
steun wordt op 22 oktober echter
“overgenomen” door de
Melding van de burgemeester
Promotie van bijdrage aan
nationaalsocialistische beweging
van Spaubeek over gebrek aan
het Winterhulpprogramma
collectanten
van Rijkscommissaris SeyssInquart onder de naam van “Winterhulp Nederland”. Het programma is gericht op de
distributie van voedsel en kleren en het verstrekken van financiële middelen voor de
behoeftigen. Deze activiteit vormt een ideaal platform voor de Nationaalsocialisten
om hun sociale “zorg” voor de mensen te tonen. Meteen na de overname zakt het
aantal collectanten echter in elkaar en moet bijvoorbeeld de Spaubeekse
burgemeester melden, dat geen enkele collectant zich aangemeld heeft. De
opbrengst in Beek is slechts een schamele 69 gulden, iets meer dan een cent per
inwoner. Deze collectes zullen onpopulair blijven tot het einde van de Winterhulp
Nederland organisatie in 1944.
Het Nationale Winterhulp programma biedt enige ondersteuning voor veel mensen in Beek
gedurende de winter. Uit de gemeentelijke archieven blijkt, dat in de kleine gemeenschap van
Spaubeek met 1.500 inwoners tien huishoudens met 63 personen financiële hulp ontvangen.
Aan hen wordt in totaal 190 gulden uitgekeerd in het laatste kwartaal van 1941. De lokale
burgemeesters zijn qualitate qua hoofd van de plaatselijk Winterhulp afdeling.

In dezelfde periode introduceert de bezetter het system van een avondklok, de
“Sperzeit”. Niemand mag zich meer op straat vertonen in Beek tussen elf uur ‘s
avonds en vier uur in de ochtend zonder een speciale pas (“Ausweis”). De
burgemeester is bevoegd om de Sperzeit uit te breiden, als hij dat nodig acht.
Iedereen moet tijdens de avondklok de Ausweis bij zich dragen en op verzoek kunnen
laten zien aan de Duitse patrouilles. Mocht je de pas niet bij je hebben, dan zit je in
grote problemen. Bij overtreding van deze regel riskeert men een gevangenisstraf of
forse boete.
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“Einde jaar bonus”
Het jaar 1940 eindigt in mineur met weer nieuwe
maatregelen. Het Duitse opperbevel van het
bezettingsleger is ervan overtuigd, dat er nog
Nederlandse en Duitse legerpaarden onder de
burger- en boerenbevolking zijn, die nog niet zijn
aangemeld voor keuring in januari 1941 ter
levering aan de Wehrmacht. De Beekse
burgemeester ontvangt op 3 november een
dringende brief van de commissaris van Limburg,
waarin wordt gedreigd, dat de Gestapo een
onderzoek komt doen als niet alsnog de paarden
worden aangemeld. Dit veroorzaakt veel onrust
Dreigbrief voor niet inleveren paarden
onder diegenen, die een of meerdere paarden nodig hebben voor de broodwinning.
Nu de paarden en vee zo schaars en duur zijn geworden, kunnen zij geen nieuwe
aanschaffen.
Eind november ontvangt burgemeester van Sonsbeeck een
verzoek van de Districts Arbeidsbeurs te Sittard om opgave
te doen van het aantal in Beek woonachtige Joden tussen
de 14 en 60 jaar, met hun naam, adres en beroep. Als reden
voor dit verzoek wordt opgegeven, dat men deze lijst nodig
heeft voor de toekomstige tewerkstelling in Duitsland. De
burgemeester antwoord twee dagen later (nog) zonder veel
argwaan, dat er op die datum in totaal 23 Joden wonen in
Melding van aantal Joden in Beek
door de burgemeester 30-11-1940 Beek en verschaft een volledige lijst van de 15 personen in
de gevraagde leeftijdscategorie. De ernst van dit verzoek
wordt door alle turbulentie op dat moment nog niet ingezien. Bovendien past dit
verzoek redelijk in de opzet van de recent opgerichte N.A.D. Dit zal echter een eerste
stap blijken te zijn naar een grote ramp, die slechts door een enkeling op dat moment
wordt doorzien.
Soms zijn er van die momenten, dat er toch gelachen kan worden, ondanks de
misère. Begin december komt de Beekse Burgerwacht in “glorieuze” actie. Om kwart
over acht in de morgen neemt men een niet geïdentificeerd toestel waar, dat in een
naburig weiland terechtkomt. Een ufo, het hele dorp staat op haar kop en veel
bewoners spoeden zich naar de plek des “onheils”. Ze worden bruut opzij geduwd
door de burgerwachters. Het vreemde object blijkt een op drift geraakte en
onbemande Engelse versperringsballon te zijn. Wat een accurate observatie!
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Gelukkig nieuwjaar
Aan het einde van 1940 zijn er nog steeds veel mensen, die ervan overtuigd zijn, dat
Nederland een relatief onafhankelijke staat zal blijven binnen “de broederschap der
naties” onder de hoede van Hitlers Derde Rijk. Zeker, Nederland zal wat irritante
Duitse regelgeving moeten volgen, maar er zullen zich
ongetwijfeld ook kansen voordoen binnen een verenigd
Europa. Duitsland en haar satellieten vormen nu een
geweldige economische macht binnen het wereldtoneel.
Dit wordt gezien als een groot voordeel voor een
handelsnatie als Nederland. De vervolging van
minderheden in Nederland is op dit moment nog geen
thema en Duitsland zal vroeg of laat vrede zoeken met
Groot-Brittannië, zoals het deed met het nietaanvalsverdrag met Rusland. Aan de communistische
dreiging is vooralsnog een einde gekomen. Dus, laten we
er het beste van maken. Het kan niet zo slecht blijven en alles zal ten goede keren. Dit
blijkt bij velen de houding op hoofdlijnen te zijn als het jaar 1940 ten einde loopt.
Hoe erg kun je ernaast zitten, zoals we ondertussen weten.
Zo zal de NSB lokaal een steeds grotere rol gaan opeisen. In het najaar van 1940
formeert de snel groeiende NSB kring Sittard een nieuwe groep nr. 6 voor Beek,
Elsloo en Stein. Aan het eind van het jaar telt deze groep bijna zeventig leden en
halverwege 1941 meer dan negentig, met daarbij een aantal niet geregistreerde
sympathisanten en actieve ondersteuners. Het grootste deel is woonachtig in
Beek/Spaubeek. Het postadres wordt gevestigd in café Central te Beek vlak bij het
gemeentehuis. De groepsadministrateur van de NSB woont ook in Beek. Aanvankelijk
bestaat hun activiteit vooral uit het plakken van affiches, wervingsacties bij
verenigingen en luidkeels aanwezig zijn. Maar zolang de Duitse legers succesvol zijn,
nemen zij een steeds agressievere houding aan, waarbij een stevige vechtpartij of
chantage niet worden geschuwd.
Opvallend is dat uit de protestantse gemeenschap nagenoeg niemand lid of
sympathisant is van de NSB en dat ca 80% van het aantal leden uit de arbeidsklasse
komt.
De verdere specifieke consequenties van de “Germaanse broederschap” voor Beek
en haar omgeving komen in de volgende hoofdstukken aan bod.

27

3. Joden en Sinti niet gewenscht
3.1.

Helper tegen wil en dank

Hoewel Beek in 1940 maar een relatief kleine Joodse gemeenschap kent van 28
personen en één Sintifamilie, bestaande uit tien personen, wil ik toch een speciaal
hoofdstuk wijden aan hun vreselijke ervaringen. Vandaar dat ik even een “uitstap”
maak in dit hoofdstuk en de chronologische draad weer zal oppakken vanaf
hoofdstuk vier.
Voor zover bekend wonen er in deze periode geen Joden en Sinti in Spaubeek en
hebben er ook geen ondergedoken gezeten. Dit hoofdstuk gaat dus alleen over het
kerkdorp Beek. Het historisch archief van de gemeente levert een indrukwekkend
beeld op van de maatregelen, die vanaf begin 1941 tot aan de uiteindelijke
deportatie worden doorgevoerd. De documenten geven een indringend beeld hoe
het Nazi-beleid m.b.t de vervolging ook in een klein dorp als Beek wordt uitgevoerd,
waarbij de burgemeester voortdurend moet aantonen, dat hij de maatregelen ook
daadwerkelijk heeft uitgevoerd. De niet-NSB burgemeester van Sonsbeeck moet met
lede ogen aanzien hoe de druk op deze bevolkingsgroep in zijn ambtsperiode tot eind
1941 wordt opgevoerd. Sterker nog, hij wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden
voor een correcte en tijdige uitvoering van de verordeningen van de bezetter. Het
enige dat hij kan doen is informatie achterhouden of niet tijdig aanleveren, waarbij
hij een groot persoonlijk risico loopt. Doordat in Nederland een nauwkeurige
registratie plaatsvindt in het Bevolkings- register, kan de bezetter echter relatief
gemakkelijk achterhalen wie Jood is en waar hij of zij woont. Het dilemma blijft groot:
meewerken en traineren of opstappen. Burgemeester Joop van Sonsbeeck stapt
uiteindelijk vroegtijdig op, omdat hij zich niet kan verenigen met de verdere
nazificatie van het bestuursapparaat. Dit opent echter de weg voor zijn NSB-opvolger
Paul Schmalbach, die “plichtsgetrouw” zal proberen alle Beekse Joden te laten
deporteren. Op zijn beurt zal diens opvolger August Regout als fanatiek NSB’er actief
meewerken aan het deporteren van de in Beek woonachtige Sinti-familie in 1944.

3.2.

De strik wordt strakker getrokken

Inleiding
Begin januari 1941 moeten alle inwoners met tenminste één joodse grootouder zich
komen registreren in het gemeentehuis. Zij moeten daar zelfs één gulden
registratierechten voor betalen! De gemeente Beek mag daar de helft van houden als
tegemoetkoming in de administratieve kosten. Deze schijnbare “lichte” maatregel
blijkt later de opmaat naar een zorgvuldig geplande en extreme harde uitsluiting en
moordmachine. Met gepaste regelmaat zullen hen steeds meer rechten worden
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onthouden, ook in Beek. Hoe dat uitpakt is vermeld in onderstaande chronologisch
overzicht. Ik heb voor deze (wellicht wat droge) opsomming gekozen om te laten zien
hoeveel escalerende maatregelen er genomen worden om de bewegingsvrijheid van
de Joden te beperken. Eerst langzaam maar later steeds sneller worden zij uit het
maatschappelijk, cultureel en economisch verkeer geweerd en volledig geïsoleerd.
Opgemerkt moet worden, dat het aantal beperkende maatregelen tegen de joden in
de periode 1940-1942 groter is dan in dit hoofdstuk vermeld. Niet alle maatregelen
raken de Joodse gemeenschap in Beek echter even hard. Ik noem een aantal
voorbeelden: publicatieverbod voor Joodse dagbladen, verbod om aan een
universiteit te studeren, verbod op bloeddonatie en de verplichte verkoop van Joodse
landbouwgronden.
Dit hoofdstuk is vooral gericht op een aantal concrete maatregelen, die in de
gemeentelijke archieven van Beek zijn vermeld, aangevuld met een aantal
additionele (achtergrond) feiten. De genoemde invoeringsdata van de maatregelen
gelden dan ook in vele gevallen voor de feitelijke Beekse situatie. De betreffende
maatregelen zijn veelal landelijk door de bezetter al eerder afgekondigd. Veel nietNSB burgemeesters proberen de invoering van de maatregelen namelijk zoveel
mogelijk te vertragen. Zo ook de Beekse burgemeester van Sonsbeeck.
In één van de Beekse dagboeken wordt stilgestaan bij de vlucht en de arrestaties van
Beekse Joden. Deze informatie is in dit hoofdstuk verwerkt. Ik ben niet ingegaan op
de persoonlijke verhalen en achtergronden van de zeven betrokken families. Hiervoor
verwijs ik graag naar de diverse publicaties van Herman van Rens.
Ik ga even kort terug naar 1940 met enkele feiten en pak de meer gedetailleerde
draad weer op per begin 1941. Het Joodse deel van dit hoofdstuk eindigt met de
terugkeer van de overlevenden in de laatste maanden van 1944. Tenslotte wordt in
het kort ingegaan op de deportatie van de Beekse Sintifamilie Franz in mei 1944.
Het relatief bescheiden begin
10 Mei 1940: Het, uit drie leden bestaande, Joodse gezin van vader Samuel, moeder
Luise en dochter Ruth Bogen-Hertz zijn eerder illegaal uit Duitsland naar Nederland
gevlucht en werden niet uitgeleverd aan
Duitsland, gezien de slechte situatie daar voor
Joden. Rond 10 mei 1940 belanden zij daarom
allen in het, toen nog, vluchtelingenkamp
Westerbork en worden uit Beek
uitgeschreven. De nazi’s transformeren het
kamp in een “Judendurchgangslager”, waar
vader Samuel een staffunctie krijgt. Daarom
worden zij pas in 1944 met het laatste
Theresienstadt-transport weggevoerd. Enkele
Kamp Westerbork, 1944
maanden later vindt overplaatsing naar Auschwitz plaats, alwaar moeder en dochter
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op 6 oktober 1944 worden vergast en vader op 28 maart 1945 bezwijkt in een
naburig werkkamp.
31 Juli 1940: Het voor Joden belangrijk ritueel slachten wordt verboden, hetgeen op 5
augustus ingaat. In Beek is de joodse slager Bernard Meier hiervan de dupe.
Periode september-november 1940: Geleidelijk worden de Joden uit alle openbare
functies geweerd, geschorst en tenslotte ontslagen. In Beek wordt geen openbare
functie door een Joodse burger vervuld. Zij zijn veeleer werkzaam als koopman,
handelaar, slager, winkelier en elektricien/loodgieter.
22 Oktober 1940: Alle ondernemingen van Joodse burgers moeten worden
geregistreerd bij het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, met opgave van
het vermogen. Dit geldt in Beek met name voor Adolf Kanarek, die een kruidenierswinkel bedrijft, de slagerij van Bernard Meier en de veehandel van Louis de Leeuw en
Jacob Benedik. Deze registratie blijkt de opmaat naar volledige onteigening in 1941.
De verordening regelt ook in grote lijnen wie wel en wie niet als “Jood” aangemerkt
moet worden. De hierbij gehanteerde definitie zal later als selectiecriterium bij de
deportaties worden toegepast.
Verdere beperking van beweging en vrijheid
7 Januari 1941: De Nederlandsche Bioscoopbond verklaart, dat
Joden niet meer worden toegelaten in de bioscopen, hetgeen op
13 januari in de dagbladen wordt gepubliceerd en daarna ingaat.
In Beek bevindt zich in die tijd een kleine cinema van Greet en
Willem Dirix aan de Raadhuisstraat.
In april 1941 wordt begonnen met het uitreiken van de
verplichte persoonsbewijzen aan elke Nederlander, ouder dan
Bioscoopverbod, januari ‘41
15 jaar. Hoewel dit geen specifieke Joodse maatregel is, is het
persoonsbewijs wel een belangrijke administratieve
schakel in het vervolgen van de Joden en het verzet.
29 April 1941: De Joodse radio’s worden in beslag
genomen door de politie. De burgemeester meldt, dat er
vijf toestellen zijn ingeleverd, op evenzoveel adressen.
De radio’s verdwijnen naar een kantoor van de
Wehrmacht in Maastricht. In 1943 zullen ook de radio’s
van de overige Beekse burgers worden gevorderd door
de bezetter.
1 Mei 1941: Joodse advocaten, artsen, apothekers en
tandartsen mogen geen niet-joodse cliënten en
patiënten meer hebben. Dit treft de katholiek gedoopte
Joodse arts uit Beek Max Rens, die daardoor werkeloos
Overzicht van geconfisqueerde
wordt.
Joodse radio’s in Beek
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3 Juli 1941: Met klem herhaalde oproep, dat het
persoonsbewijs duidelijk moet worden voorzien
van een zwarte “J”. De pashouders dienen
daartoe naar het gemeentehuis te komen om de
benodigde stempels te laten zetten. De
burgemeester verklaart aan het einde van 1941,
dat alle uittreksels van de met een “J”
aangeduide persoonskaarten aan de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters zijn
Verklaring van Beekse burgemeester, dat alle
verstrekt. Dit n.a.v. een oproep ter zake op 10
noodzakelijke “J” tekens zijn aangebracht in de
joodse passen en alle gegevens zijn toegezonden
oktober 1941.
8 Augustus 1941: Alle Joodse banktegoeden boven de 1.000 gulden moeten worden
gestort op één, door de bezetter gecontroleerde, Joodse bank. Eerst voor
vermogenden, maar later gaat dit voor iedereen gelden. Dit is de eerste stap naar een
volledige roof van Joodse banktegoeden.
14 augustus 1941: De burgemeester maakt bekend, dat de toegang tot openbare
gebouwen, zoals cafés, restaurants, hotels, bibliotheek, markten, slachterijen en
sportvelden voor Joden wordt verboden. Er worden nauwkeurige instructies
uitgedeeld aan de gemeente hoe en waar borden te plaatsen met de tekst: “Voor
Joden verboden”.
1 september 1941: Joodse kinderen in Beek mogen niet meer naar reguliere scholen,
maar moeten lessen volgen aan aparte Joodse scholen.
2 Oktober 1941: Een aanvankelijk verbod voor Joden
voor het bezoek aan groente- en fruitveilingen wordt
weer ingetrokken.
19 december 1941: De burgemeester verstrekt als
hoofd van de Beekse gemeentepolitie een overzicht
aan de gewestelijke directeur van politie te Den Bosch
van alle cafés, restaurants,
sportlocaties en andere
openbare gebouwen en
plaatsen in Beek, waar
Joden niet meer mogen
komen. Dit is de uitvoering
van een verordening van
Lijst van cafés in Beek, verboden voor Joden
31 mei 1941.
24 Januari 1942: De burgemeester bevestigt, dat de kruidenierswinkel van Adolf
Kanarek op 15 september 1941 definitief is gesloten en dat de bezittingen worden
overgedragen aan de Generalkommissar für Finanz und Witschaft. Dit is in lijn met de
verordening, dat Joden geen eigen bedrijf meer mogen bezitten.
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29 Januari 1942: De burgemeester meldt als hoofd van de Beekse politie aan
Gewestelijke Directeur van Politie in den Bosch, dat de kartonnen borden en kaarten
met: “Voor Joden Verboden” op alle relevante plaatsen zijn aangebracht, volgens de
voorgeschreven vorm. In oktober worden deze borden ook geplaatst in de lokale
bibliotheken en leeszalen. Een later verzoek tot verkrijging van voorgedrukte en meer
weerbestendige borden is voorlopig afgewezen wegens de materiaal schaarste.

Verbodsbord voor Joden in Beek

Bericht van het Beekse politiehoofd,
dat all borden met: “Voor Joden
verboden” op alle relevante plekken
zijn geplaatst

Bevestiging dat de zaak van Kanarek is gesloten

8 Februari 1942: De burgemeester levert de reispassen in van de vier in Beek
woonachtige Duitse Joden. Zij hebben hun Duitse nationaliteit verloren en zijn
stateloos geworden. In plaats daarvan krijgen zij een tijdelijke verblijfsvergunning
voor zes maanden, die naar believen van de
autoriteiten met steeds zes maanden kan worden
verlengd. De nieuwe NSB-burgemeester Paul
Schmalbach zoekt naar een nieuwe ambtswoning
en weet gedaan te krijgen, dat het (Duitse)
echtpaar Salomon en Selma Steinberg-Hertz aan
de Maastrichterlaan hun huis uitgezet wordt,
zodat hij er zijn intrek in kan nemen. Het echtpaar
verhuist in mei gedwongen naar Grevenbicht. Zij
zullen vanaf hun nieuwe adres op 7 april 1943 via
de kampen Vught en Westerbork worden
getransporteerd naar vernietigingskamp Sobibor,
Melding, dat vier reispassen zijn
ingenomen van Duitse Joden in Beek
alwaar zij op 14 mei worden vergast.
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20 Maart 1942: Het recht om een vervoersmiddel te bezitten of te besturen wordt
aan Joden ontzegd. Het is twijfelachtig of dit ook relevant is voor Beekse Joden. Uit
een lijst met (onmisbare) voertuigen, opgesteld door de burgemeester op 6 juni
1940, komt geen Joodse eigenaar voor.
24 April 1942: Alle Joodse slagerijen moeten worden gesloten. Dit raakt meteen de
slagerij van Bernard Meier.
3 Mei 1942: Het dragen van een gele ster in het openbaar wordt verplicht voor Joden,
ouder dan zes jaar. De Davidster moet door de drager zelf betaald worden (4 cent) en
er kunnen maximaal vier sterren per persoon worden gekocht. Weer een
vernederende maatregel. De meeste Joden denken
nog steeds dat het uiteindelijk allemaal niet zo erg zal
zijn en negeren dringende waarschuwingen. “Als we al
naar Duitsland moeten, is dat alleen om er hard te
moeten werken en dat hebben we altijd al moeten
doen”. Zij geloven heilig in de misleidende
propaganda van de Nazi’s. Sommigen wijzen een
Aankondiging op een schoolbord
mogelijkheid om onder te duiken nog beleefd af en
voor het verplicht dragen van de ster
accepteren geduldig het dragen van de ster. Dit geldt
overigens niet voor de Beekenaar en arts Max Rens, die zwaar lijdt onder het dragen
van de ster en onderduikt.
21 mei 1942: Joden moeten al hun kostbaarheden, zoals juwelen, antiek en kunstvoorwerpen inleveren en deponeren bij bovengenoemde centrale Joodse bank. Dit is
de tweede stap in de roof van Joods bezit.
5 Juni 1942: Er wordt een volledig reisverbod voor alle Joden ingesteld.
24 Juni 1942: De burgemeester meldt als hoofd van
de politie, dat alle elf fietsen van de Joden in Beek
zijn gevorderd en ingeleverd. Hieronder bevinden
zich ook rijwielen, die nodig zijn voor het
uitoefenen van het beroep.
27 Juni 1942: De burgemeester levert de volledige
gegevens in t.b.v. de Zentralstelle für Jüdische
Auswanderung in Amsterdam van alle 23 Joden,
die op die datum nog in Beek wonen, de z.g.
“Burgemeesterslijst”. De gegevens van de
Zentralstelle zijn niet meer helemaal bijgewerkt
door geboorte, overlijden, verhuizing, vlucht en
Lijst van de elf ingeleverde Joodse fietsen
gevangenschap. Daarom is een nieuwe registratie
via de burgemeesters noodzakelijk. Zij worden persoonlijk verantwoordelijk
gehouden voor de correctheid en volledigheid van de opgaven. Alleen deze lijsten
worden in Nederland uitgangspunt voor de Joodse oproepen en deportaties.
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29 Juni 1942: De PTT, district Maastricht, zegt alle Joodse abonnementen op van de
telefoonaansluitingen in Beek op last van de bezetter.
30 Juni 1942: Er wordt een avondklok (Sperzeit) ingesteld voor Joden, die tussen
20.00 en 06.00 uur thuis moeten verblijven. Ze mogen ook geen gebruik meer maken
van het openbaar vervoer en niet meer fietsen.
Periode 17 juli-21 september 1942: In een aantal brieven aan het Departement van
Justitie in Den Haag doet de burgemeester een verzoek om een opsporingsbevel op
te nemen in het Algemeen Politieblad voor een aantal Beekse Joden, die voortvluchtig blijken te zijn. Hoewel niet feitelijk bewezen, is het aannemelijk, dat voor alle
dertien Joodse onderduikers een opsporingsbevel is uitgegaan.

De beruchte Beekse “Burgemeesterslijst”
of Joodse dodenlijst van 27 juni 1942

Bericht van de PTT, dat alle Joodse telefoonaansluitingen in Beek worden afgesloten

Opsporingsverzoeken voor vier gevluchte Beekse Joden: Alfred Benedik, Maurits de Leeuw, Sophie Wolf en Max Rens

In juli worden 7 Joodse woningen en 6 percelen geconfisqueerd en voor 45.000
gulden te koop aangeboden. Burgemeester Schmalbach koopt begin 1943 namens de
gemeente vier woningen voor 90.000 gulden(!). Eén huis wordt meteen doorverkocht
aan de plaatselijk NSB groepsleider; de drie andere worden te huur aangeboden.
Voor toegang tot Beek hebben de Joden v.a. oktober een vergunning 1184 nodig.
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3.3.

Het einde van een illusie

26 juli 1942: In de Katholieke kerken van de gemeente Beek en in heel Nederland
wordt een herderlijke brief van 20 juli van de Nederlandse bisschoppen voorgelezen,
waarin protest wordt aangetekend tegen de vervolging van de Joden en de gevaren
waaraan Nederlandse arbeiders worden blootgesteld bij het werk in Duitsland. De
Nederlands Hervormde kerk doet niet mee
aan dit protest. Er wordt opgeroepen om de
Joden, die tot een christelijke kerkgenootschap zijn overgegaan van vervolging
te ontslaan. Dit protest is per telegram op 11
juli aan de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederland en andere Duitse autoriteiten
verstuurd. Uiteindelijk heeft dit protest niets
uitgehaald. Het is zeker, dat de doodsdreiging van Katholiek gedoopte Joden
hierdoor zelfs is verscherpt.
2 augustus 1942: Grote schrik. Vier Beekse burgers worden, als onderdeel van een
landelijke actie, plotseling per auto bij hen thuis opgehaald en naar Maastricht
gebracht voor verder transport naar kamp Amersfoort. Het zijn twee Katholiek
gedoopte Joodse echtgenotes: Bertha Spronken-Hertz en Bertha Mennens-Wolf met
haar twee “half-joodse” kinderen. Bertha Spronken is door een geveinsde
zwangerschap dezelfde dag weer thuis. Bakker Frits Mennens weet zijn kinderen ook
dezelfde dag weer naar huis te krijgen. Alleen zijn vrouw Bertha moet nog een aantal
dagen in Amersfoort verblijven in afwachting van de “Ariër” verificatie van haar man.
Ook de Katholiek gedoopte Joodse arts Max Rens zou op deze dag opgehaald zijn,
ware het niet, dat hij al op 15 juli is ondergedoken bij de familie Erkens-Rompen in de
Heide (Sanderboutlaan). Zijn vrouw heeft bij de aangifte van zijn vermissing
“depressiviteit” gesuggereerd als onderdeel van het onderduikplan.
Max Rens vlucht tijdens zijn onderduik naar Engeland via Spanje, maar wordt vóór de
grens door een Duitse patrouille opgepakt. Hij belandt onder valse naam als politiek
gevangene in concentratiekamp Dachau, waarna hij later door de Fransen wordt
bevrijd en terugkeert naar Beek. Het onderduikechtpaar wordt in 2003 postuum de
Joodse onderscheiding “Yad Vashem” toegekend: “de rechtvaardigen onder de
volkeren”.
Na april 1943 zal Limburg “judenfrei” worden verklaard en wordt de aandacht van de
vervolging verplaatst naar de duizenden (Joodse) onderduikers. Alle drie de Katholiek
gedoopte Joden uit Beek zullen de oorlog overleven, omdat de gemengde huwelijken
aanvankelijk niet de prioriteit hebben in de vervolging en de nadruk ligt op opsporing
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van de genoemde onderduikers. De voorbereidingen
gaan echter onverminderd door, maar worden in
Zuid-Limburg ingehaald door de vroege bevrijding.
22 Augustus 1942: De burgemeester maakt een
overzicht van zes Beekse Joden, jonger dan zestig jaar,
die op 25 augustus naar Maastricht moeten worden
overgebracht voor verder transport naar Westerbork.
Deze lijst is onderdeel van een landelijke oproep t.b.v.
een keuring voor de z.g. “werkverruiming”: arbeid in
het oosten. De gemeentelijke politieagenten
bezorgen vooraf een brief aan de betrokkenen, met
daarin de oproep om zich op 25 augustus te melden in
Maastricht, een opsomming van mee te nemen zaken
en de straf- maatregelen bij niet gehoorzamen.
“U moet zich voor eventuele deelname aan een, onder
politietoezicht staande, werkverruiming in Duitschland
voor persoonsonderzoek en geneeskundige keuring naar
het doorgangskamp Westerbork, station Hooghalen, begeven. Daartoe moet U op 25
augustus 1942 om 20 uur op de verzamelplaats School Prof. P. Willemstraat, Maastricht,
aanwezig zijn”.

Lijst van Joden, die op 25 augustus1942 op
transport gesteld moeten worden met
opgave van voortvluchtigen

Uit het overzicht van de burgemeester blijkt, dat twee personen voortvluchtig zijn:
Alfred Benedik en Franz Kanarek. Alfred blijkt op 21 augustus ondergedoken te zijn in
Castenray bij Venray en Franz is sinds 24 augustus ook ondergedoken, maar op de
zolder van de sigarenfabriek van gebroeders Hennekens in Beek, die daarvoor in 1988
de “Yad Vashem” onderscheiding zullen ontvangen. Beide onderduikers krijgen hulp
van de bekende Beekse gemeenteambtenaar Willy Sangers. Op de lijst ontbreekt ook
Sofie Wolf, die al sinds 16 september spoorloos is verdwenen. Zoals na de oorlog
blijkt, is zij ondergedoken in een nonnenklooster te St.-Truiden in België.
Op dit moment zijn de Joden boven de zestig jaar nog vrijgesteld van transport. Zij
zullen echter spoedig volgen.
25 Augustus 1942: Uiteindelijk vertrekken vier Joden vanuit Beek naar Maastricht:
Leo Benedik en drie leden van het gezin van der Horst-van der Ven: moeder Clara,
zoon Karel en dochter Branca.
Op de lijst ontbreekt vader Simon van der Horst, die al een tijd in Amsterdam woont wegens
het geldende reisverbod. Hij is twee weken eerder daar opgepakt en al op 14 augustus
gedeporteerd naar Auschwitz.

Vanuit Maastricht gaat het naar doorgangskamp Westerbork en daarna naar
Auschwitz, op 28 augustus. Zij zijn onderdeel van de ca 300 Joden, die via razzia’s
deze dag in Limburg worden opgepakt. Leo wordt samen met Karel van der Horst
voortijdig op het station van Cosel uit de trein gehaald ze verdwijnen in een naburig
werkkamp in Silezië, waar zij van uitputting sterven.
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23 September 1942: Bang geworden voor deportaties duiken de leden van de familie
de Leeuw onder op diverse plaatsen. Het echtpaar Louis en Johanna met hun zoon
Bernard belanden in Spaubeek en later in Elsloo en Tilburg, dochter Clara en de ander
zoon Maurits vinden onderdak in midden-Nederland
Ook het echtpaar Bernard en Julie Meier-Jacobs met dochter Vera duiken dezelfde
dag “onder het tapijt”. De ouders vinden onderdak bij het echtpaar Huub KlinkersRomans in de Bourgognestraat in Beek en Vera komt terecht in Valkenswaard.
Periode 27 augustus-3 december 1942: De huizen, waarin vóór de deportatie Joden
hebben gewoond, worden na de deportatie tot nader order vergrendeld en later
toegewezen aan niet-Joodse burgers en evacués. De inboedel wordt nauwkeurig
geregistreerd en tot nader order in verzekerde bewaring gezet. Dit alles met een
veldwachter als getuige.
4 december 1942: De burgemeester bevestigt, dat er
in Beek geen voormalige woningen van Joden zijn, die
nog onbewoond zijn. De vijf betreffende woningen
zijn aan de bezetter vervallen en zijn aan niet-Joden
verhuurd. De woningen mogen alleen verhuurd
worden na uitdrukkelijke toestemming van de Duitse
autoriteiten.
31 Maart 1943: De Limburgse burgemeesters
ontvangen per post een bevel namens Generaal
Rauter van de SS en de politie in Nederland, dat het
Verklaring, dat alle Joodse woningen
in Beek na deportatie zijn verhuurd
alle resterende Joden niet meer is toegestaan in de
provincie te verblijven en uiterlijk 10 april moeten
worden afgevoerd. De vrijkomende woningen dienen te worden verzegeld. De

Na deportatie van het gezin Van der Horst wordt hun huis leeggehaald.
Lijst van levensmiddelen, aantekening mb.t. aangetroffen gelden, onttvangsbewijs van bonnen en distributiekaarten

overijverige burgemeester Schmalbach meldt, dat er nog drie oudere Joden in Beek
verblijven, die tijdens de tweede deportatie op 9 en 10 April 1943 alsnog worden
afgevoerd: het echtpaar Jacob en Johanna Benedik-Brückheimer vertrekt per auto
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naar Sittard en vandaar uit per trein naar kamp Vught. Ook weduwnaar, zonder
kinderen Joep Wolf vertrekt naar Vught. Na aankomst belandt men even later in
Westerbork en tenslotte in Sobibor, waar zij op 14 mei worden vergast. Het vierde
oudere slachtoffer, de moeder van Franz Kanarek, Johanna Kanarek-Ehrlich, weet te
ontsnappen. Zij heeft zich op 5 april 1943 bij haar zoon op het onderduikadres op de
zolder van de sigarenfabriek gevoegd.
13 April 1943: De burgemeester meldt per telegram aan de Gewestelijke Politiepresident te Eindhoven, dat de verwijdering der Beekse Joden “regelmatig” is
verlopen. Even van tevoren, op 8 april 1943, verklaart de SS Generaal Rauter, officieel
de Provincie Limburg “Judenrein”.
De uit 1866 stammende synagoge aan de Molenstraat wordt ondertussen
leeggehaald en zal in 1954 worden afgebroken. De Joodse gemeenschap is dan zo
goed als verdwenen uit Beek.

“Alle deportaties uit Beek zijn ordentelijk verlopen”

De restanten van het interieur van de Beekse synagoge in 1944

(On)aangename verrassingen
20 Maart 1944: Enkele maanden vóór de bevrijding van Beek zitten zes leden van de
Haagse familie Meijers sinds augustus 1942 ondergedoken op diverse locaties van de
familie Lacroix in Beek, Stein, Heer en Eijsden. Een zwager, Herman Ringer, en de
zonen Salomon en Benjamin Meijers verblijven bij het echtpaar Giel en Katrien
Lacroix in de Proosdijstraat in Beek. De ouders Samuel en Rosa Meijers-Ringer en
dochter Estelle verblijven op de andere locaties. Vlak voor de ontdekking wordt zoon
Benjamin nog op een ander adres ondergebracht, omdat hij als kind tegen de buren
heeft verteld, dat hij zijn echte naam niet mag gebruiken. Waarschijnlijk heeft iemand
in Den Haag zijn mond voorbijgepraat met als resultaat, dat alle onderduikers door de
Sicherheitspolizei worden ontdekt en midden in de nacht uit bed worden gelicht en
afgevoerd naar Westerbork. Van daar gaat het op 23 maart per goederentrein naar
Auschwitz waar vier familieleden op 25 maart worden vergast. Alleen de twee
mannen in Beek, Samuel Meijers en Herman Ringer overleven het doodskamp.
Noch Giel, noch Katrien worden door de Duitsers opgepakt voor hun steun aan de
Joden. De bezetters hadden op dat moment andere prioriteiten.
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In mei 1943 heeft het Joodse echtpaar uit Amsterdam, Salomon en Josine CohenJacobson, een schuilplaats gevonden bij het echtpaar Johan en Elisabeth SchmitzZeehandelaar in Neerbeek. Zij verblijven daar tot de bevrijding. Zes van hun kinderen
zijn door Schmitz op ten minste vijf plaatsen elders in Limburg ondergebracht. Allen
overleven de oorlog, hoewel de zoektocht naar de kinderen nog heel wat voeten in
de aarde heeft en pas eind 1944 succesvol is. Toch moeten ze nog tot mei 1945
wachten, als ook Amsterdam bevrijd is, eer men kan terugkeren naar huis. Ook vóór
mei 1943 zijn drie Joden even ondergedoken bij het echtpaar Schmitz, maar zijn weer
vroegtijdig vertrokken naar huis of een andere schuilplaats.
In 2018 wordt het echtpaar Schmitz postuum de “Yad Vashem” erkenning toegekend.

3.4.

Terugkeer en herdenking

De Joden, die in Beek zijn ondergedoken, durven zich enkele dagen na de bevrijding
van het dorp op 17 september 1944 weer naar buiten te komen. Ook zij, die buiten
Beek een schuilplaats hebben gevonden, keren enige tijd later terug, afhankelijk van
het moment waarop de streek van hun schuilplaats wordt bevrijd. Alle vijftien
overlevenden zijn of belanden uiteindelijk weer in Beek. De laatste (waarschijnlijk
Alfred Benedik), keert eind november 1944 terug als de omgeving van Castenray
wordt bevrijd. Van diegenen, die naar de vernietigingskampen werden gestuurd,
keert echter niemand meer terug.
De gereduceerde Joodse gemeenschap maakt
de eerste jaren na hun terugkeer moeilijke
tijden door. Reikhalzend wordt uitgekeken naar
de mogelijke terugkeer van familie, vrienden en
kennissen. Financiële steun komt moeizaam op
gang en het duurt soms jaren met moeizame
juridische procedures, eer zij aanspraak kunnen
maken op hun in beslag genomen bezittingen,
voor zover dat überhaupt al lukt.
De Joodse kerkgemeente fuseert na de oorlog
Overdracht beheer ouderlijke woning
aan Alfred Benedik, 27 juni 1946
nog even met die van Sittard. Tot 1954 is de
synagoge het gebedshuis voor de
gefuseerde Joodse gemeenten. In
dat jaar wordt de gefuseerde
gemeente weer opgeheven en
samengevoegd met die van
Maastricht. In hetzelfde jaar wordt
de synagoge verkocht aan de
gemeente en tot woonhuis
Tot woonhuis verbouwde voormalige Beekse synagoge en plaquette
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verbouwd, totdat het uiteindelijk in 1985 afgebroken wordt ten behoeve van de
huidige nieuwbouw.
Als aandenken aan de verdwenen Joodse gemeenschap is in 1987 een monument
opgericht op de hoek Burgemeester Janssenstraat/Raadhuisstraat. Op de plek van
het voormalige godshuis aan de Molenstraat is in 2004 een plaquette aangebracht
met een afbeelding van de synagoge en met een tekst uit Genesis: “Inderdaad, de
Eeuwige is op deze plaats aanwezig, en ik wist het niet.” (Gen 28, vers 16). In 2019
zijn bij alle voormalig joods woonadressen struikelstenen geplaatst. Alle stenen zijn
door inwoners van Beek geadopteerd.
Tijdens de 4 mei herdenking worden alle namen van de vermoorde Beekse Joden
voorgelezen door de voorzitter van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers.

Het Joods monumentaan de Raadhuisstraat en een selectie van Joodse struikelstenen in Beek

In 2008 plaatste de gemeenschap van Beek voor vijf
dorpsgenoten een kleine herdenkingssteen langs “de Laan der
Herinnering” in kamp Sobibor, de weg van de barak waar de
joden zich moesten uitkleden naar de gaskamer.
Samenvattend:
Van de, oorspronkelijk in april 1940 in Beek woonachtige, 28 Joden overleven er
uiteindelijk veertien. Eind 1944 bestaat de Joodse gemeenschap nog maar uit 14
zielen.
Gered door onder te duiken
Gered door huwelijk met Katholiek

11
3

Vergast in Auschwitz
Gestorven in Sobibor
Afgevoerd vanuit Beek
Afgevoerd vanuit andere plaatsen
Natuurlijke dood gestorven

8
5
10
3
1
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Er zijn in Beek acht schuiladressen geweest, waar in totaal 21 Joden zijn
ondergedoken. Daarvan waren acht afkomstig uit Beek. Hiervoor zijn zes Beekenaren
als “rechtvaardigen onder de volkeren” onderscheiden met de “Yad Vashem”.
In Nederland worden uiteindelijk 102.000 Joden vermoord, waarvan 850 afkomstig uit
Limburg. Elfhonderd Limburgse Joden staan op de lijst om gearresteerd te worden gedurende
de razzia’s van augustus 1942 (600) en april 1943 (500). Tussendoor worden er in november
1942 meer dan honderd slachtoffer van een razzia. Zowel van de augustus als de april groep
weet 50% echter tijdig onder te duiken en de oorlog te overleven. In Beek is dat ook 50%. Dit
percentage is veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 25%. Het relatief grote aantal
overlevenden in Limburg is vooral te danken aan het feit, dat zowel in augustus als in april de
deportatie één of meer dagen van tevoren is aangekondigd en de Joden dus een gelegenheid
hebben om een onderduikadres te zoeken en die ook te bereiken. In Holland en in de vijf
noordoostelijke provincies worden bijna alle Joden onaangekondigd uit hun huizen
opgehaald en hebben dus geen enkele kans op ontsnapping.

3.5.

Roma en Sinti

Een hardnekkig vooroordeel
In Nederland was al vóór de oorlog sprake van discriminatie van alle woonwagenbewoners, niet alleen van de minderheid Roma en Sinti onder hen. Zij allen waren
“asocialen, criminelen en arbeidsschuwe elementen”. Dat zal zo blijven tijdens de
bezetting. Pas in 1944 krijgen “Zigeuners” een plaats in de Duitse rassenideologie.
Himmler heeft een bevel doen uitgaan om alle “echte zigeuners” te verzamelen in het
“Zigeunerlager”, een aparte afdeling van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.
De aanvankelijke bedoeling is hen later te dumpen in een onherbergzaam en
afgelegen gebied in Rusland. Als dit niet mogelijk blijkt als gevolg van het
oorlogsverloop, verandert de zigeunerpolitiek in een echte genocide.
Tot medio 1943 worden de Roma en Sinti redelijk met rust gelaten, ondanks allerlei
registratieplichten en controles. Maar dat verandert daarna drastisch en snel!
1 juli 1943: Het rondtrekken voor woonwagenbewoners wordt verboden. Zij worden
gedwongen te verblijven op de locatie, waar ze op dat moment zijn.
8 augustus 1943: Alle woonwagenbewoners moeten vertrekken naar vooraf bepaalde
verzamelkampen in Nederland. De Katholieke Sintifamilie Franz belandt in zo’n
verzamelkamp in Maastricht, maar vader Johann weet begin 1944 toestemming te
krijgen om met zijn gezin en grote luxe woonwagen te verhuizen naar een weilandje,
dat hij kan pachten van Alfons Demandt, een bevriende bus-en taxiondernemer in
Beek (bekend van de voormalige EBAD-busdiensten).
16 Mei 1944: Op een vijftiental plaatsen in Nederland vinden razzia’s plaats op
“zigeuners”, de Roma en Sinti, waaronder Beek. Van tevoren hebben de
burgemeesters een opgave moeten doen van de in hun gemeente verblijvende
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zigeuners. Aangezien de centrale gegevensopslag niet beschikbaar is wegens een
verhuizing, moeten zij zelf bepalen, wie als “zigeuner” wordt aangemerkt. Op dat
bevel is verschillend gereageerd. Men verwacht toen al dat Hitler de oorlog zal gaan
verliezen. Daarom durven sommige burgemeesters het aan om in strijd met de
waarheid te verklaren, dat in hun gemeente geen zigeuners wonen. In Limburg zijn
maar drie burgemeesters, die zigeuners laten opbrengen. De dan in functie zijnde
NSB-burgemeester van Beek, August Regout is één van hen en stuurt een lijst met
door hem geselecteerde tien namen, alle leden van het artiestengezin Franz. De
beide katholieke ouders Johann en Ernestine Franz-Rosel, met vier zonen Leutze,
Schanni, Peppi en Eifa en drie dochters Poenta, Soela en Mädie bewonen de grote
woonwagen, op het weilandje, de “Katteweide”, aan de Stegen. Een vijfde en oudste
zoon, Mannele, woont met zijn “Arische” echtgenote en hun twee kleine kinderen in
een huis aan de Kloostersteeg. De familie Franz is aardig ingeburgerd en wordt alom
gerespecteerd in Beek. Ze verdienen de kost met paardenhandel, muziek en theater.
Diverse familieleden verzorgen de muzikale omlijsting of een poppentheater tijdens
de vele lokale festiviteiten.
Mannele weet met behulp van zijn vrouw en
schoonzusje te ontsnappen uit een zolderraam en
vervolgens onder te duiken in Roggel (middenLimburg), nota bene in de schuilplaats van de eerder
ondergedoken Duitse deserteur, Fritz Linke. Een
unieke gebeurtenis, twee ter dood veroordeelden,
die bij elkaar onderdak vinden en zo de oorlog
overleven! Die gebeurtenis is tegenwoordig
vereeuwigd met een prachtige muurschildering en
Muurschildering op voormalige
woning van Mannela Franz
een herinneringsplaquette op de gevel van dit huis
(op de parkeerplaats van supermarkt Jan Linders).
De overige negen leden van het gezin worden door twee Beekse politiemensen in de
vroege morgen van hun bed gelicht en mee naar het lokale politiebureau genomen
en vervolgens per trein van Sittard naar Zwolle gebracht en daar afgeleverd bij de
Duitse Sicherheitspolizei. Vanuit Zwolle gaan ze per speciale trein naar kamp
Westerbork. Op 19 mei vertrekken zij van daaruit naar Auschwitz-Birkenau. Omdat zij
allen jong en sterk zijn, worden zij later doorgestuurd naar diverse werkkampen: de
mannen naar Bergen-Belzen, kamp Dora en kamp Sachsenhausen, de vrouwen naar
Ravensbrück.
Peppi weet het kamp Dora weliswaar op 15 september 1944 te ontvluchten, maar
wordt na de oorlog als vermist opgegeven. Er is nooit meer iets van hem vernomen.
De vijf anderen vinden de dood in één van de genoemde nazi-kampen in 1944 en
1945. Slechts vier leden van de familie komen na de bevrijding in mei 1945 terug:
Mannele, Eifa, Soela en Mädie. Ze keren echter niet meer terug naar Beek.
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Verdeling van de buit
In Beek moet na de razzia nog een en ander worden afgewikkeld. Op 7 juli 1944
krijgen het hoofd van politie (i.c. de burgemeester van Beek) richtlijnen van de
Directeur-Generaal van Politie, hoe hij moeten omgaan met de bezittingen van de
zigeuners. De gemeente kan beschikken over wagens, die alleen geschikt zijn voor de
sloop. Bruikbare wagens moeten goed worden opgeslagen om te kunnen dienen als
noodopvang voor burgers bij rampen. Paarden mogen in bruikleen ter beschikking
worden gesteld aan te goeder naam en faam bekendstaande personen.
Muziekinstrumenten moeten worden opgeborgen en goed verzorgd. Contant geld
kan worden gestort op het gironummer van de Sicherheitspolizei. Juwelen en
waardevolle voorwerpen moeten aangetekend worden verstuurd aan de
Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Den Haag. Kleding en beddengoed tenslotte
mag de gemeente bestemmen voor de lokale armen.
Bij terugkeer van de overlevenden blijkt, dat al hun bezittingen zijn verdwenen. De
woonwagen, de inrichting, het marionettentheater en de muziekinstrumenten zijn
onvindbaar. Ook zijn nagenoeg alle juwelen
verdwenen. Burgemeester Regout heeft enkele
dagen na de razzia twee in beslag genomen violen,
twee mandolines en een accordeon van de Sinti
“overgenomen” van het hoofd van de plaatselijke
marechaussee. De beide paarden (een schimmel
en een vos) zijn in bruikleen gegeven aan twee
Beekse middenstanders. De burgemeester, vordert
Verklaring van Regout voor overname
later één paard terug en zal met dit paard en de
muziekinstrumenten van de familie Franz
bakkerswagen van een lokale bakker met
onbekende bestemming vertrekken vlak vóór de
bevrijding van Beek in september 1944.

Bruikleen van één van de paarden van de
familie Franz door een Beekse inwoner

Bij de razzia’s op 16 mei 1944 worden 244 Nederlandse
“Zigeuners” afgevoerd naar Auschwitz-Birkenau.
Slechts 31 van hen overleven de kampen. Evenals de
Joden, hebben zij het ook zwaar na hun terugkeer,
omdat zij in die tijd formeel stateloos zijn en nog steeds
gezien worden als asociaal en arbeidsschuw.

Ter herinnering aan de familie Franz is bij het voormalige weiland aan de Stegen,
waar de woonwagen stond, in 1993 een gedenkzuil geplaatst met de uitdagende
tekst: “wij lieten hen gaan”. Elk jaar vindt een speciale herdenking plaats op 16 mei
rond het monument en worden de namen genoemd van de vermoorde familieleden
tijdens de 4 mei herdenking. Sinds 2019 zijn hun namen bovendien opgenomen in het
struikelstenenpad in Beek. Ook hun stenen zijn alle geadopteerd (door een Beekse
inwoner).
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Gedenkzuil aan de Stegen in
Beek

Struikelstenen van de omgekomen leden van de fam. Franz aan de Stegen

Voorbeeld van de “J” stempels in een Joodse persoonsbewijs

Voormalige sigarenfabriek van Hennekens in Beek, na de sluiting in 1954.
Schuilplaats van Frans en zijn moeder Johanna Kanarek

Uitzicht op de kerktoren van Beek, vanuit
de schuilplaats van Frans Kanarek

Gemeenteambtenaar Willy Sangers 1957

Voor meer uitvoerige en de complete verhalen verwijs ik graag naar de website van
de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek.
Hiermee sluit ik dit hoofdstuk over de Joden en Sinti in Beek af en pak de
chronologische draad in het volgende hoofdstuk weer op in begin 1941, als de
effecten van de bezetting ook voor de niet-Joodse burgers steeds nadrukkelijker
zichtbaar en pijnlijk worden. De “wittebroodsweken” zijn voorbij en aan het militaire
front vinden ontwikkelingen plaats, die ernstige gevolgen zullen hebben voor de
burgerij.
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4. De onderdrukking neem toe
4.1.

Gelijkschakeling van het bestuur en meer rantsoeneringen

Bestuur op z’n Duits
Eind januari 1941 schrijven de Katholieke bisschoppen een brief aan alle parochies,
waarin zij verklaren, dat het strikt verboden is voor Katholieken om lid te worden van
de NSB. Zij die niet gehoorzamen zullen uitgesloten worden van alle sacramenten.
Deze brief wordt ook in alle Beekse kerken voorgelezen.
Begin april worden de bestaande Scouting en andere nationale jeugdorganisaties
ontbonden op last van de bezetter. De Nazi’s accepteren deze onafhankelijke
organisaties niet meer, die tolerantie en broederschap promoten tussen alle landen.
Allerlei andere “misnoegde” organisaties van niet-economische aard volgen spoedig.
De burgemeester moet daartoe de 53 clubs,
stichtingen en verenigingen in Beek aanmelden,
toetsen en zonder voorbehoud officieel verklaren,
dat geen enkele organisatie antinazi gevoelens of
activiteiten ten toon spreidt. Zo krijgen de Beekse
theatergroepen “Het Masker” en “Bouwmeester”
geen toestemming meer om op te treden. De groep
wordt geacht de openbare orde en veiligheid aan te
tasten. Alle publieke (dans) festiviteiten, zonder
toestemming van de autoriteiten, worden verboden.
Lijst van Beekse verenigingen en clubs
zonder economisch doel, maart 1941

Inlevering van aardappelkaarten
in Beek en omgeving, medio 1941.

Ondertussen worden meer producten op de bon
gezet, zoals melk (1,75l p.p. per week), jam, stroop,
honing, aardappelen (2kg p.p. per week) en
vooral staal. Om het tekort aan metalen te
compenseren, worden nikkelen munten
geïntroduceerd. Bovendien moeten in juli alle
metalen voorwerpen die niet nodig zijn als
hulpmiddel bij het eten, worden ingeleverd bij
het inleveringsbureau achter het gemeentehuis.
Per wijk worden de bewoners opgeroepen. De
noodzaak om de voorwerpen te kunnen
behouden moet expliciet worden aangetoond.
Uit een ingediend vrijstellingsverzoek blijkt, dat
o.a. herinneringswaarde als geldige reden wordt
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Oproep tot inlevering metalen en lijst van ingeleverde gwichten per wijk

aangemerkt. Men kan op
verzoek een (lage) vergoeding
krijgen voor de getaxeerde
metaalwaarde. Uiteindelijk
wordt ruim 1200 kg materiaal
ingezameld: 145 kg koper, 721
kg messing, 19 kg tin, 220 kg
lood en 101 kg legering. Het
metaal wordt per schip via de
haven van Stein op 13
september afgevoerd. De
Gemeente declareert daarvoor
in totaal 225 gulden metaalwaarde bij het Departement

van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
Deze maatregel hangt nauw samen met de recente Duitse inval in Rusland in juni. Er
is grote behoefte aan metalen voor oorlogsdoeleinden en de bezetter vraagt een
loyale bijdrage aan deze oorlogsinspanning, die tenslotte naar eigen zeggen, ook voor
West-Europa wordt gedaan.
Op 22 juni 1941 starten de Duitsers de invasie van de Sovjet-Unie (Operatie “Barbarossa”).
Dit is schokkend nieuws voor de gemeenschap in Beek. Er zijn optimisten, die denken dat de
Nazi’s aan het einde van het jaar verslagen zullen
worden. Dit laat zien, dat de lokale bevolking zich
niet bewust is van de feitelijke kracht van het
Duitse leger. De invasie zal belangrijke gevolgen
hebben voor de reeds bezette gebieden in WestEuropa in het algemeen en voor Beek in het
bijzonder. De geplande verovering zal veel meer tijd
gaan kosten en zal veel meer menskracht en
materiaal vergen dan verwacht door het Duitse
Opperbevel. De “Blitz” strategie zal na verloop van
tijd afzwakken. Als gevolg daarvan zal de komende
jaren meer schaarste ontstaan aan producten. Bovendien worden meer Duitse mannen
opgeroepen voor dienst aan het oostfront. Deze zullen vervangen moeten worden door
mannen in de bezette gebieden, om de vereiste oorlogsproductie op peil te houden.

Begin juli worden alle politieke partijen verboden, m.u.v. de NSB en de aan haar
gerelateerde partijen. Dit heeft in Limburg vooral gevolgen voor de Roomsch
Katholieke Staatspartij. Een maand later worden de vakbonden onder toezicht van de
NSB geplaatst, reden voor de bisschoppen om lidmaatschap van de Roomsch
Katholieke Werkliedenbond te verbieden. De vakbond loopt vervolgens geheel leeg.
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Het verbod op organisaties gaat een jaar later,
in september 1942 vrolijk door als ook de
Katholieke jeugdverenigingen zullen worden
ontbonden, waaronder de R.K. Limburgsche
Voetbalbond en drie andere jeugdverenigingen van het bisdom Roermond.
Vooral de Katholieke organisaties krijgen het
dan zwaar te voorduren, gezien de openlijke
kritiek, die de Nederlandse Katholieke Kerk
Verklaring van de burgemeester, dat er geen jeugdlaat horen jegens de Jodenvervolging.
verenigingen actief meer zijn in Beek, november ’42
In november van dat jaar zal de dan zittende
Beekse burgemeester Schmalbach aan de autoriteiten meedelen, dat er geen
verenigingen meer zijn in Beek, die zich bezighouden met jeugdwerk.
Für Volk und Vaterland
In augustus 1941 starten de Duitsers een wervingscampagne voor vrijwilligers om te
vechten tegen de Russen. Gedurende de oorlog gaan minstens zes Beekse jongeren
als vrijwilliger bij de Waffen-SS. Allemaal gewone jongens, die om uiteenlopende
redenen de kant van de vijand kiezen. Enkelen komen uit NSBgezinnen. Drie zullen Beek uiteindelijk niet levend meer
terugzien en sneuvelen aan het oostfront.
Om loyaliteit te tonen voor de troepen aan het oostfront
worden alle vakanties opgeschort tot nader order. In de
praktijk blijkt dit voor het dorp vooral van symbolische waarde.
Immers, de meesten hebben geen tijd of geld om op vakantie
te gaan.
Rond deze tijd roeren ook NSB’ers zich in Beek. Een groep
NSB’ers uit Geleen krijgt het aan de stok met een aantal
uitdagende Beekenaren op het terras van een café aan de
Rijksweg. Daarbij worden rake klappen uitgedeeld en met een mes gestoken.
Omstanders gaan zich ook met het tumult bemoeien waardoor het geheel ontaardt in
een aanzienlijke knokpartij. De toegesnelde politie moet de sabel trekken om de rel
te stoppen. Drie weken later vindt een NSB-bijeenkomst plaats in Beek. Daarbij
worden enkele straten beschilderd en beklad met pro-Duitse opschriften, zoals:
“Victorie-Duitsland wint op alle fronten”.

Deze provocatie roept op haar beurt een reactie op van “ondergronders” in Beek, die
op drie plaatsen pamfletten ophangen met een geheel andere strekking:
“Volk en Nederland, de dag der overwinning nadert, blijft
bidden voor Prins Bernard, Oranje Zal Overwinnen (O.Z.O).”
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Burgemeesterbrief m.b.t. illegale
pamfletten in Beek, 24 juli 1941.

De commissaris van Limburg vraagt op 24 juli aan
de burgemeester een onderzoek in te stellen en
de genoemde pamfletten onverwijld te
verwijderen. De burgemeester meldt, dat het
onderzoek niets heeft opgeleverd en dat streng
zal worden toegezien om herhaling te
voorkomen. Voorlopig worden geen pamfletten
meer opgehangen in Beek.
Weer enkele weken later vindt op een namiddag
een NSB-openluchtmanifestatie plaats in Beek.
De NSB-commissaris van Limburg, graaf de
Marchant et d’Ansembourg, voert het woord. De
belangstelling is echter gering, zodat de
bijeenkomst eindigt in een grote teleurstelling.

De NSB krijgt desondanks een steeds grotere grip op de Limburgse samenleving. Zo
probeert zij vanaf het begin van de bezetting vat te krijgen op de Katholieke media.
De Limburgse bisschop Lemmens verbiedt daarop het plaatsen van advertenties en
mededelingen van de NSB in de Limburgse kranten. De Limburger Koerier werkt aan
dit verbod niet mee. De redactie had, als één van de weinige Limburgse kranten, al in
1940 ingestemd met de gelijkschakeling. De bisschop verklaart: “de krant kan niet
meer als Katholiek blad beschouwd worden. Een feit overigens, dat door geen enkele
welwillend Katholiek betwijfeld kan worden”. De houding van de bisschop zet de
toekomst en de relatie met de NSB op scherp.
Ook bestuurlijk zal de partij steeds dominanter worden, zowel op gemeentelijk als
provinciaal niveau.

Instructie voor bord met vestigings
toestemming voor Beek

Genoeg is genoeg
Tot nu toe, heeft Beek nog geen grote catastrofes
meegemaakt, hoewel de rantsoenen en beperkingen
steeds ingrijpender worden. Zij maken het leven
moeilijkere maar niet onmogelijk. Het dorp heeft
daarbij het voordeel, dat het een kleine plattelandsgemeente is, waar veel mensen elkaar kennen en
onderlinge hulp geboden wordt. De wens van de
bezetter om (nog) meer centrale controle uit te oefenen
zal echter sterker worden. In de herfst en winter van
1941 gaan de autoriteiten steeds meer organisaties en
bestuursorganen stap voor stap overnemen. Ook de
controle op het individu wordt behoorlijk aangescherpt.
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Begin juli ontvangt burgemeester van Sonsbeeck een gedetailleerde instructie voor
het ophangen van borden bij het gemeentehuis en de toegangswegen naar het dorp.
Deze borden dienen aan te geven, dat men zich in Beek alleen mag vestigen na
uitdrukkelijke toestemming van de Wehrmachtkommandant te Maastricht.
Medio augustus wordt aangekondigd, dat vanaf 1 september de gemeenteraad en
college van burgemeester en wethouders zullen blijven “rusten” en worden de
Provinciale en Gedeputeerde Staten ontbonden. De burgemeester respectievelijk de
commissaris van de provincie krijgen het voor het zeggen, zonder enige vorm van
democratie. De burgemeester moet voortaan verantwoording gaan afleggen aan de
commissaris. De commissaris van Limburg is in februari 1941 al vervangen door de
NSB’er graaf Max de Marchant et d’Ansembourg. De laatste raadsvergadering in Beek
wordt op 30 augustus gehouden. Als afscheid wordt ’s avonds in hotel Colaris een
souper aangeboden aan raadsleden en gemeentepersoneel. Ondertussen nemen steeds meer
burgemeesters ontslag, omdat zij niet kunnen leven
met deze ondemocratische bestuursstructuur. Zo ook
de Beekse burgervader Joop van Sonsbeeck, die per
12 december terugtreedt. Hij zal twee maanden later
worden opgevolgd door de gematigde NSB’er Paul
Schmalbach. De gemeente Beek is dan volledig
onderworpen aan een Duits-vriendelijk provinciaal en
gemeentelijk NSB-bestuur. De partij zal gedurende de
hele bezetting blijven proberen haar invloed uit te
breiden. Zo heb ik een document gevonden, waaruit
blijkt hoe de NSB een vacature voor een gemeenteDreigbrief NSB gericht aan de
ambtenaar in Spaubeek claimt door het lokale
burgemeester van Spaubeek, inzake
de vervulling van een vacature
bestuur te bedreigen.
“De achtste verordening”
Het opstappen van de Beekse burgemeester Joop van Sonsbeeck is een besluit, dat niet licht
is genomen. Zoals eerder vermeld, moet hij een afweging maken tussen aanblijven en de
Duitse maatregelen proberen te verzachten of opstappen met het zekere gevolg, dat een
NSB-burgemeester aan de macht komt. Maar op welk moment bepaal je, dat de balans aan
het doorslaan is?
Limburg heeft sinds 5 februari 1941 al een fanatieke provinciaal NSB-commissaris, die ijverig
meewerkt aan de uitvoering van de nationaalsocialistische ideeën. Zoals hiervoor is
beschreven, moeten door de burgemeesters in maart een gedetailleerde opgave worden
gedaan van de lokale verenigingen, waarvan later een aantal worden verboden. Ondertussen
worden ook de maatregelen tegen de Joden steeds indringender en de burgemeesters
worden persoonlijk aansprakelijk gehouden om medewerking te verlenen. De vrije vestiging
in de gemeenten wordt aan banden gelegd. De bekende “druppel” komt echter na de
publicatie op 12 augustus 1941 van de achtste verordening met nummer 152/1941,
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uitgegeven door Seyss Inquart waarbij de meest essentiële vormen van democratie per 1
september overboord worden gezet. De commissaris van Limburg vertaalt deze verordening
in een aantal eigen politieke opdrachten aan de burgemeesters: Er moet geregeerd worden
in de geest van het Nationaal-Socialisme, de bevolking met het NS gedachtengoed worden
bijgebracht, de NSB moet worden gekend in alle bestuursaangelegenheden en vooraf worden
geconsulteerd bij bestuurlijke benoemingen en de plaatselijke NSB-groepsleider behartigt
samen met de burgemeester de belangen van de gemeente.
Deze “vertaling” van de Limburgse commissaris wordt gezien als een duidelijke oproep tot
collaboratie met de Duitsers. Joop van Sonsbeeck kan dit niet verenigen met zijn geweten en
vraagt op 8 oktober zijn ontslag aan, in navolging van veertig andere Limburgse
burgemeesters (40%). Op 12 december vertrekt hij. Het principe is dan gaan prevaleren
boven de nadelen. Overigens heeft hij meer moeite met de politieke opdracht van de
commissaris dan met de verordening zelf. Bij de Duitsers en NSB is hij “persona non grata” en
het is voor hem nagenoeg onmogelijk om nog belangrijke bestuursfuncties te krijgen.

Links: ontslagbrief d.d. 8 oktober 1941
Rechts: afscheid op 12 december 1941

Der grosse Bruder schaut zu
In maart 1941 hebben de Duitse autoriteiten de
introductie van het persoonsbewijs aangekondigd
voor iedereen vanaf 16 jaar. Vanaf april begint de
uitreiking daarvan en in september wordt het
systeem ingevoerd in Beek. Het
document kan worden afgehaald
bij het gemeentehuis en moet
vanaf oktober altijd meegedragen
worden. Men kan elk moment
Voorbeeld van
door een Duitse patrouille om
persoonsbewijs
identificatie gevraagd worden. Het
niet bij je dragen van de pas maakt je bij voorbaat tot een “verdacht” persoon. Dit
blijkt een volgende stap in het verkrijgen van totale controle over de bevolking.
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Alle persoonlijke gegevens worden centraal geregistreerd. De officieel opgegeven reden voor
de uitgifte van de persoonsbewijzen is, dat de identificatie kan helpen bij het beperken van de
criminaliteit. Daarom wordt de introductie geaccepteerd zonder veel weerstand. Later zal het
duidelijk worden, wat de échte reden is: te dienen als een effectief middel om ondergedoken
mensen te traceren, zoals joden en verzetsmensen. Ten tijde van de introductie is het aantal
onderduikers nog niet relevant.
Er zijn vanaf nu twee belangrijke documenten, die noodzakelijk zijn om te overleven. De
distributiekaarten voor gerantsoeneerde producten, die nodig zijn om te kunnen eten en je te
kleden en het persoonsbewijs, dat nodig is om je te kunnen verplaatsen.

Valt er nog wat leuks te beleven?
Reizen buiten de eigen regio is nog geen gewoonte en de inwoners van Beek moeten
hun heil vooral in de eigen omgeving zoeken bij familie en vrienden. Vóór de oorlog
besteden zij veel van hun vrije tijd aan zaken, die door de bezetter steeds meer zijn
beperkt. De populaire duivenwedstrijden zijn in 1940 al nagenoeg onmogelijk
geworden. Openbare festiviteiten kunnen alleen doorgang vinden na goedkeuring
van de autoriteiten. Zelfstandige jeugdorganisaties zijn
verboden. Nog een grote aanslag op de vrijetijdsbesteding
komt er, als eind november de bezetter de Nederlandsche
Kulturkammer opricht. Dit betekent het einde van de vrije
uitoefening van kunst en cultuur. Verenigingen en personen,
die in de kunst- en cultuursector actief willen zijn, moeten lid
zijn. Beroepskunstenaars, die geen lid willen zijn, mogen hun beroep
niet meer uitoefenen. De Beeker verenigingen weigeren om lid te
worden. Dit betekent, dat de lokale harmonie St.-Caecilia, het
mannenkoor Beeker Liedertafel en andere culturele verenigingen in de
loop van 1942 worden opgeheven. Wel vinden er nog illegaal repetities
en bijeenkomsten plaats, maar niet meer in het openbaar. Ook aan de
cabaret- uitvoeringen, georganiseerd door het Beeker Symphonie
Orkest, komen een einde. Na de bevrijding van Beek in september 1944 worden de
verborgen instrumenten van de harmonie en fanfares weer tevoorschijn gehaald en
starten weer de repetities en uitvoeringen.
De cinema’s in Beek en omgeving vertonen veel (en soms alleen) Duitse propaganda
en films. De openingsuren van de cafés zijn gelimiteerd en alcohol en tabak staan
vaak op rantsoen of zijn niet te verkrijgen.
“De krant uitpluizen” als tijdverdrijf wordt ook al moeilijker. De uitgifte van
tijdschriften wordt in oktober beperkt door papiergebrek. De distributie van het
schaarse papier gaat ten gunste van de gelijkgeschakelde bladen, i.c. de Limburger
Koerier. En dit is nou net de krant, die door de bisschop als verboden lectuur is
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bestempeld. Alle bladen, die zich (nog) niet
geconformeerd hebben aan de Nazivoorwaarden worden verstoken van papier
als ultiem pressiemiddel.
Eén sector, die nauwelijks geraakt is door
restricties is de sport, hoewel de
wedstrijden niet toegankelijk zijn voor
Joden. Dus worden er veel sportactiviteiten
georganiseerd. Wieler- en voetbalNK wielrennen in/rond Valkenburg, augustus 1943
wedstrijden zijn zeer populair, evenals
“een kaartje leggen”. Thuis tafelspelletjes spelen en naar de (Duits vriendelijke) radio
luisteren worden ook steeds populairder, gestimuleerd door het gebrek aan
alternatieven.

4.2.

Verdwaalde bommen

“Kontje warm,……..luchtalarm”
Wordt het scala aan mogelijkheden voor vermaak beperkt, dat geldt zeker niet voor
het aantal angstmomenten. Vanaf het einde van de “Westfeldzug” zijn de Engelen
begonnen met het bombarderen van Duitse doelen. Veel van de aanvliegroutes lopen
over midden en noord Limburg. Het
nabijgelegen industriële Ruhrgebied is daarbij
een frequent doelwit. Veel toestellen, die
terugkeren zijn aangeschoten door de Duitse
luchtafweer of (nacht) jagers. De piloten wijken
dan vaak af van de geplande terugkeerroute en
komen ook boven Zuid-Limburg terecht.
Hoewel er vanaf mei 1941 nauwelijks nog Duitse
troepen zijn gelegerd in of rond Beek, heeft men
wel luchtafweergeschut geplaatst in de regio,
Limburg, in de aanvliegroutes
van de bombardementsmissies
zoals bij Geulle, Ulestraten, Meerssen,
Schimmert en Genhout. Het geschut vormt onderdeel van het Duitse
luchtafweersysteem tegen de ’s nachts overvliegende Britse bommenwerpers en
moet het Ruhrgebied en andere nabijgelegen Duitse steden, zoals Aken, Düren, Bonn
en Keulen beschermen. De vliegtuigen zijn in Beek goed te horen als zij over ZuidLimburg vliegen. Soms zijn zelfs lichtkogels en flitsen aan de verre horizon in het
oosten waar te nemen. De komst van de bommenwerpers wordt aangekondigd door
de sirenes van de Staatsmijn Maurits op het moment, dat zij de Nederlandse kustlijn
zijn gepasseerd. In geval de situatie ernstig wordt beoordeeld, gaan de sirenes af van
de lokale luchtbeschermingsdiensten en moet iedereen een schuilplek zoeken.
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Naarmate er meer geallieerde toestellen in Zuid-Limburg neerstorten of er meer
“verdwaalde” of voortijdig gedropte bommen in de regio terechtkomen, neemt de
angst bij de bevolking toe. Zeker als er dorpen of steden in de buurt worden
getroffen. Deze situatie zal alleen maar erger worden naarmate het aantal missies en
toestellen toeneemt, zeker in begin 1942 als ook de Amerikanen aan de luchtoorlog
gaan deelnemen.
De luchtbeschermingsdienst van Beek krijgt het er maar druk mee. Er zullen tot aan
de bevrijding heel wat “verloren” bommen in de buurt terechtkomen.
Waarom komen die bommen in de regio Beek terecht?
Als een geallieerde bommenwerper boven Duitsland of bezet gebied wordt geraakt, zal de
piloot trachten heelhuids naar zijn basis terug te keren. Als hij nog bommen aan boord heeft,
zal hij die droppen om het gevaar op explosie of van te veel brandstofgebruik te beperken. Zo
komen veel van die bommen onbedoeld in de regio Beek terecht. Naarmate er meer Duitse
steden in de grensstreek worden aangevallen, belanden ook bommen aan de Nederlandse
kant, aangezien de richtmiddelen nog erg onnauwkeurig zijn, zeker bij de nachtvluchten.
Soms is er ook sprake van pure vergissing door desoriëntatie of verkeerde inschatting.

De onbekend gebleven schrijver van het dagboek over Beek in de 2e wereldoorlog
registreert alleen al in 1941 elf locaties in Zuid-Limburg waar verdwaalde bommen
zijn terechtgekomen. Enkele daarvan dicht bij Beek: Sportpark Geleen, Graetheide, de
Heide en Groot Genhout, waar de schade beperkt blijft tot lichte verwondingen, wat
schade aan fruitbomen en glas-en dakschade. Op andere plekken richten de bommen
aanzienlijk meer schade aan en vallen er doden en gewonden, zoals in Maastricht (24
doden), Chevremont (10 doden), Kerkrade (8 doden), Eijgelshoven (7 doden) en
Gulpen (4 doden). In 1942 zal Geleen getroffen worden door een Brits vergissingsbombardement, dat veel slachtoffers eist.

Melding van bomschade in de Heide, 28 nov.1941

Drie meldingen van bomschade in de gemeente
Beek en Spaubeek zijn terug te vinden in de
gemeentelijke archieven:
Op de terugweg van een missie in Duitsland, op
27 november 1941, ontdoet een beschadigde
Britse bommenwerper zich van een aantal
brandbommen, waarvan er één in de buurt van
enkele straten in het Beekse gehucht de Heide
terechtkomt. De bom veroorzaakt alleen
materiële schade aan ramen en daken van een
achttal huizen. De totale getaxeerde averij
bedraagt 226 gulden. Er dient zelfs iemand een
claim in van 1.86 gulden! Gelukkig is er geen
persoonlijk letsel.
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Nog geen twee weken later is het weer prijs. Weer
laat een Engels vliegtuig in de vroege ochtend
bommen vallen, waarvan er twee belanden in de
buurt van een boerderij en enkele huizen in GrootGenhout. Eén bom treft een boomgaard en vernielt
twaalf appel- en zeven kersenbomen en diverse
ramen van de boerderij. De andere bom komt neer
in de tuin van de plaatselijke kerk en beschadigt
diverse glas-in-lood ramen en deuren en ramen,
gordijnen en daken van elf nabijgelegen huizen.
Vijftig inwoners dienen in totaal schadeclaims in
van 4.283 gulden. De schade kan echter niet
helemaal gerepareerd worden, wegens gebrek aan
materialen. Ook hier zijn er geen gewonden,
Bomschade in Groot-Genhout, 8 dec. 1941
behalve wat kleine snijwonden door glasscherven.
Zo zullen gedurende de bezetting meer bommen terechtkomen in de regio van Beek.
In de meeste gevallen zijn geen slachtoffers te betreuren en valt de materiële schade
wel mee, omdat de projectielen gelukkig op weilanden en boomgaarden terecht
komen. Toch veroorzaakt de berichtgeving hierover veel onrust en soms woede in
Beek. Immers de kans dat zo’n “vriendelijke” bom ook op het dorp valt is zeker
aanwezig. Hoe waar dit is, zal op 5 oktober 1942 blijken, als een luchtaanval op
Geleen plaatsvindt. Dit vergissingsbombardement is gericht op Geleen, maar raakt
ook de omgeving, waaronder de kernen van Beek en Spaubeek. De consequenties
zullen in meer detail besproken worden in het volgende hoofdstuk.
Naast het neerkomen van de bommen zijn er spannende momenten als er vliegtuigen
in de buurt neerkomen. Vanaf mei 1940 tot de bevrijding in 1945 storten bijna
honderd geallieerde en vijandelijke toestellen neer in Zuid-Limburg (ten zuiden van
Sittard), waarvan bijna twintig binnen een straal van tien km van Beek. Zuid-Limburg
wordt een waar “vliegtuigkerkhof”. Hoewel de overgrote meerderheid van de
toestellen terecht komt buiten de regio
van Beek en ze nauwelijks schade of
ongelukken veroorzaken, dragen ook
deze crashes bij tot de onrust. Dit wordt
enigszins gecompenseerd met uitstapjes
naar het gecrashte toestel.

Uitje van familie Demandt uit Beek bij
een gecrashte Duitse Dornier 17 bij Puth
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4.3.

Met gemengde gevoelens naar het jaar 1942

Het jaar 1941 eindigt met hoopvol nieuws, maar ook
met nieuwe onzekerheden.
Op 7 december valt Japan onverwacht de
marinebasis van de VS aan in Pearl Harbor. Zowel
Groot-Brittannië, de VS, het Vrije Frankrijk en Vrij
Nederland zijn nu in gewapend conflict met Japan
en vier dagen later verklaren Hitler en Mussolini de
oorlog aan de USA. Hitler geeft de schuld aan de VS.
Alle grote mogendheden zijn nu met elkaar in strijd.
Op dit moment kunnen nog maar weinig mensen in
Beek overzien, dat deze gebeurtenissen de opmaat
zijn naar de uiteindelijke bevrijding drie lange jaren
Hitlers oorlogsverklaring
aan de VS, 11 december 1941
later.
Vanaf augustus 1941 is het Duitse leger in staat
geweest haar opmars in Rusland voort te zetten. Echter v.a. 9 december stokt de
“Blitz” door de strenge Russische winter. Het leger krijgt opdracht om vooralsnog in
verdedigende stellingen te gaan. Ook de Duitse generaal Erwin Rommel moet het
beleg van Toebroek in Noord-Afrika begin december opgeven. Op zich betekent dat
zeker niet het einde van de Duitse ambities, in tegendeel, maar het laat wel zien, dat
het Duitse leger niet meer zo onoverwinnelijk is. Dit sterkt bij velen het gevoel, dat de
bevrijding op termijn niet kan uitblijven. Anderzijds betekent deze vertraging, dat de
frontoorlog wel eens lang kan gaan duren en dat Duitsland meer mankracht en
materiaal nodig zal hebben dan het zelf kan leveren. De bezette gebieden zullen
gedwongen gaan worden een erg dikke steen bij te dragen aan de strijd.
De Beekse inwoners hebben dat in 1941 gemerkt.
De bezetter heeft in september aangekondigd,
dat het alle vrachtauto’s van het bedrijfsleven in
het dorp wil opkopen voor inzet bij de
Wehrmacht aan het oostfront en heeft gevraagd
om de voertuigen aan te melden. Het
enthousiasme is echter uiterst mager gebleken,
ondanks meerdere verzoeken. Dit leidt begin
1942 tot de opdracht om dwang uit te oefenen op
diegenen, die hun voertuig nog niet hebben laten
registreren.
Duitsland wordt pas echt zenuwachtig door het
verschijnen van de Luchtmacht van de VS op het
Europese toneel in de loop van 1942. De
Dwangbrief inzake het laten registreren van
vrachtauto’s voor inzet aan het oostfront, jan.‘42
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intensiteit van de bombardementsmissies op “das Reich” zal aanzienlijk toenemen.
De Wehrmacht gaat in dat jaar bovendien terrein verliezen in Rusland. Het Duitse
zelfvertrouwen wordt behoorlijk aangetast. Haar gedrag tegenover de eigen en
bezette bevolking zal mede daardoor steeds intoleranter worden, zoals het volgende
hoofdstuk laat zien.
Het heerlijk avondje is weer gekomen, maar van lekkers is alleen maar te dromen
De viering van Sinterklaas in Beek is in 1941 maar zeer bescheiden. De kinderen
hoeven niet te zingen voor suikergoed en marsepein, want die zijn niet te krijgen.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om op een broodbon wat Nederlands
suikergoed voor het Sinterklaasfeest te krijgen. De beschikbare voorraad is echter in
beslag genomen ten faveure van de viering van het Weihnachtsfest in Duitsland.
Daardoor komt ook peperkoek en speculaas op de bon en speelgoed is nauwelijks te
krijgen of erg duur.
Men weet nog niet, dat dit een tijd zo zal blijven……………..
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5. Toenemende ellende
5.1.

Kleine en grote zorgen

Edelmetalen in ruil voor ijzige koude
Het jaar 1942 start met een nieuwe Duitse “traktatie”. Begin januari worden alle
gouden, zilveren en bronzen munten uit de circulatie genomen en moeten worden
ingeleverd. Het materiaal is nodig voor de oorlogsindustrie. Op bezit van deze
munten staat een gevangenisstraf van zes maanden. Desondanks wordt maar een
klein deel ingeleverd bij de banken. De rest verdwijnt in dozen, achter muren of
onder de grond in afwachting van betere tijden. Vele jaren na de oorlog zullen nog
regelmatig munten worden gevonden bij renovatie van panden en herstel van tuinen.
De winter van 1942 is extreem koud
met temperaturen onder de -15
graden en veel sneeuw. Een van de
gevolgen is, dat de huiselijke
voorraad aardappelen gaat
bevriezen en niet meer eetbaar is.
Ook de kwaliteit van het brood laat
na, terwijl koffie en thee helemaal
Schaatsen op de bevroren Maas, winter 1942
niet meer verkrijgbaar zijn en vlees
maar mondjesmaat. Aangezien de Britse nachtelijke bombardementen op Duitsland
gewoon doorgaan, moet men bovendien vaak zijn heil zoeken in ijskoude (schuil)
kelders. Het enige voordeel van de strenge winter is, dat men kan schaatsen op het
bevroren Julianakanaal en de Maas. Een welkome afleiding.
En er komt nog meer ellende. Het Duitse leger neemt steeds meer treinen, wagons,
vrachtauto’s en bussen in beslag voor haar strijd in Rusland. Hierdoor worden de toch
al beperkte transportmogelijkheden naar familie en vrienden verder gelimiteerd.
Geheime luistervinken
In maart kondigt de Nederlandse Overheid in ballingschap in Londen, via “Radio
Oranje” aan, dat de kolenmijnen bij Geleen op korte termijn zwaar zullen worden
gebombardeerd. Dit bericht veroorzaakt veel onrust in de regio. Velen zoeken ’s
avonds hun heil verder weg bij familie of kennissen. Geleen is echter nooit een
(bewust) doel voor de RAF is geweest. Het blijft een raadsel waarom deze boodschap
de wereld is ingezonden. Een vingerwijzing naar later?
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Het luisteren naar “Radio Oranje” of de BBC is
overigens al sinds mei 1940 strikt verboden en
wordt streng bestraft. Ondanks dit risico zijn de
uitzendingen razend populair, vooral het Radio
Oranje nieuws van 20.30 uur. Dit is namelijk de
enige manier om wat objectief nieuws te
vernemen over de situatie aan de diverse
gevechtsfronten. Bovendien zendt de radio in
In het geheim luisteren naar Radio Oranje of BBC
de loop van de oorlog steeds meer geheime codes uit voor de ondergrondse
activiteiten in Nederland. Meestal luisteren een paar bewoners in hun kelders naar
de radio, terwijl andere leden van het gezin buiten een oogje in het zeil houden.
Eén van de beroemdste uitgezonden codes is: “de
kinderen van Versteeg moeten onder de wol
gaan”. Deze code markeerde de eerste grote
verzetsactie tegen de bezetter in februari 1941
door 30.000 stakende spoorwegmedewerkers. De
staking vond voornamelijk plaats in het centrum
en het westen van het land om te protesteren
tegen de vervolging van de Joden in Amsterdam.
Een zelf in elkaar geknutselde radio

Gijzeling en zondagsdienst
Terwijl het leven van de Joodse burgers steeds moeilijker wordt gemaakt met een
toenemend aantal opgelegde vrijheidsbeperkingen, moeten ook de overige burgers
zien om te gaan met hun toenemende kleine en grote zorgen. Porselein en
aardewerk worden op de bon gezet en ook glaswerk is moeilijk te verkrijgen. Dit zijn
nog maar relatief kleine ongemakken in vergelijking met wat nog komen gaat.
Vanaf mei 1942 worden steeds meer gijzelaars door de bezetter opgepakt in
Nederland, allereerst in de hogere militaire kringen, maar later ook onder de
notabelen. Beek zelf blijft vooralsnog gespaard, maar op 9 juli worden ook hier drie
inwoners opgepakt: de arts Gabriël Beckers, de advocaat/officier van justitie Victor
Pijls en hoofd- onderwijzer van de lagere school H.J. Tromp. Zij worden per auto naar
het grootseminarie van Haaren respectievelijk het kleinseminarie in St.- Michelgestel
gebracht, waar ze een jaar of langer gevangen worden gezet.
Met het gijzelen van toonaangevende Nederlanders hoopt de bezetter een “borg” in handen
te hebben tegen verzets- en sabotagedaden. De Duitsers dreigen hen te fusilleren bij acties
van de ondergrondse of bij onrust. Twintig gijzelaars zijn inderdaad gefusilleerd als
represaille voor verzetsdaden.

De gevangenschap is relatief mild en men hoeft geen gedwongen arbeid te
verrichten, zolang men zich maar rustig houdt. Dr. Beckers zal op 19 april 1943 weer
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Ontheffing van meldingsplicht van ex-gijzelaars met
aantekening van de burgemeester m.b.t. dr.G.Beckers

vrijkomen en Pijls acht maanden later. Dr.
Beckers zal zich nog wel elke week moeten
melden bij de politie, tot begin 1944 als de
meldingsplicht wordt opgeheven.
Om de kolenproductie op te voeren, worden
de mijnwerkers v.a. mei 1942 verplicht om
elke tweede zondag te werken. Dit besluit
roept grote weerstand op in het Katholieke
Zuid-Limburg en 300 mijnwerkers van de
“Maurits” worden op staande voet ontslagen,
omdat zij deze zondagsdienst weigeren. Zij
worden gedwongen om een jaar lang in
kolenmijnen in Duitsland te gaan werken.
Onder hen zijn vijftien Beekenaren. Deze
strafmaatregel breekt al gauw de weerstand
en het gros van de kompels schikt zich in de
nieuwe maatregel. Vele gedeporteerde
mijnwerkers zullen uiteindelijk vluchten,
onderduiken en weer in het geheim gaan
werken bij de “Maurits”.

‘Keulen kaput’
Ook in 1942 wordt veel luchtalarm afgegeven
voor overvliegende bommenwerpers. In de
Officieel schema van zondagsdiensten in 1943
nacht van 30 op 31 mei 1942 maakt de regio
Beek kennis met de eerste grootschalige
luchtaanval op een Duitse stad. Een geweldige
luchtarmada van meer dan duizend Britse
bommenwerpers passeert het luchtruim van
middernacht tot half 4 uur op weg naar Keulen
en terug. Het is een heldere nacht met goed
zicht. Even na middernacht kunnen de Beekse
bewoners aan de oostelijke horizon de vuurgloed zien van de brandende stad. Meer dan
16.000 gebouwen en huizen worden vernietigd
en nog eens 8.500 zwaar beschadigd. Het
aantal doden blijft desondanks met 500 nog
Gebombardeerd Keulen, 31 mei 1942
relatief laag.
Een, boven Keulen aangeschoten, (Wellington) bommenwerper stort op haar
terugweg neer in Elsloo en veroorzaakt daar nogal wat schade. De bemanning weet
per parachute het toestel voortijdig te verlaten.
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Dit is de eerste “thousand-bomber-raid” op een Duitse stad. Er zullen nog vele
volgen, waarbij steeds dodelijkere brand- en brisantbommen zullen worden gebruikt.
Zo zullen een jaar later bij het bombardement op Hamburg naar schatting 40.000
doden te betreuren zijn.
Pessimisme en surrogaten
In juni zijn de Duitse legers nog steeds aan de winnende hand op de fronten in
Rusland en Noord-Afrika. De Japanners hebben Nederlands-Indië veroverd en de
bezetting in Nederland drukt steeds harder op het publieke leven. Al deze
gebeurtenissen, samen met de toenemende rantsoeneringen en zwarte handel,
veroorzaken een gevoel van pessimisme in Beek gedurende de lange en natte zomer
van 1942. De aankondiging, dat de veldvruchten weer geoogst gaan worden, leidt tot
veel diefstal van deze vruchten. Kaas en vet zijn steeds minder beschikbaar en meer
vervangende producten komen op de markt, zoals surrogaat sigaretten en sigaren
zonder tabak. Deze producten zijn verkrijgbaar onder creatieve namen als
“Saffiaantjes” en “Blazertjes”. De tabak is
vervangen door bladeren van verschillende
fruitbomen of veldvruchten en ruikt vreselijk
slecht. Het grote voordeel is, dat deze
rookwaren niet op de bon zijn. Men begint ook
tabaksplanten te houden in de eigen
achtertuin. De “oogst” kan verhandeld worden
met de sigarenwerkplaatsen in Beek voor
sigaretten of pijptabak. Eigen gekweekte tabak
Surrogaat sigaretten
wordt vanuit België gesmokkeld en verhandeld
onder exotische namen als: ‘Fleur de Semois’
en ‘Fleur de Roisin’.
Een ander “beroemd” product is de surrogaatkoffie (“Ersatzkaffee”). Dit wordt gemaakt van
een mengsel van gerst, bonen en een extract
van de cichoreiplant. Veel rook- en koffiegenot
gewenst!!
Gesmokkelde tabak uit België
Wegens gebrek aan bouwmaterialen wordt het
(ver)bouwen van een woning niet meer toegestaan. Toestemming wordt alleen nog
gegeven voor dringende reparaties van beschadigde panden. Alle constructiematerialen dienen ter beschikking te worden gesteld ten behoeve van de Duitse
oorlogsinspanning in het oosten. Hierdoor moeten pasgetrouwde stellen wachten tot
na de oorlog, om onafhankelijk te kunnen wonen. Tot dan moeten zij maar een plek
zien te vinden binnen de woonruimte van de familie. Niet bepaald een perfecte start!
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Fragment uit afgegeven vrijstellingen in Beek

Terugvordering door een Beekenaar van zijn
onterecht in beslag genomen rijwiel , juli 1942

Zal ik mijn fiets ooit terugzien?

“Zelfs een goede Duitser heeft een fiets gejat”
Vanaf juli 1942 begint het Duitse leger met de
inbeslagname van alle herenfietsen en eisen zij
de hele winkelvoorraad in Beek op. Alle fietsen
moeten daartoe geregistreerd worden. Een
uitzondering geldt alleen voor diegenen, die de
fiets nodig hebben als transportmiddel voor hun
werk. De Beekse gemeenschap is kennelijk zeer
inventief bij het vaststellen van de
uitzonderingen. Ongeveer 1570 fietsen worden
als “essentieel” gekenmerkt voor de
beroepsuitoefening om diverse redenen. Een
van de redenen is het relatief hoge aantal
mijnwerkers en -beambten en landarbeiders in
Beek, die vrijgesteld zijn. Daarnaast worden vele
fietsen opgegeven zonder banden of wielen,
defecte remmen of met andere mankementen,
waardoor ze minder interessant zijn voor de
Duitsers. Uiteindelijk worden slechts 140
exemplaren door de Duitsers gevorderd. De
fietsenroof zal haar hoogtepunt bereiken in
1944 als het Duitse leger aan het terugtrekken
is. Op dat moment worden fietsen ontvreemd,
zonder acht te slaan op de noodzaak voor de
beroepsuitoefening. Deze daad zal leiden tot
een typisch profiel voor de Duitsers na de
oorlog: “Zelfs een goede Duitser heeft een fiets
gestolen” of “Ik wil dit wel voor je doen, als je
me mijn fiets terugbrengt”.

Een (ultieme) bijdrage aan de Duitse oorlogsinspanning
Op 4 juli 1942 vindt een kleine gebeurtenis plaats boven het Nederlandse luchtruim.
Samen met Engelse bommenwerpers vliegen voor het eerst zes Amerikaanse
toestellen mee op een bombardementsvlucht boven bezet Europa. Dit is het begin
van de opbouw van de grootste luchtvloot ter wereld, die uiteindelijk zal bijdragen
aan de bevrijding.
Tot ieders verrassing wordt in augustus officieel bekend gemaakt, dat een Beekse SSvrijwilliger aan het oostfront is gesneuveld. Kort daarop volgt het overlijdensbericht
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van Sef Jonas, zoon van een Beekse Volksduitser. Zijn vriend Hans Herring (ook een
zoon van een Beekse Volksduitser) sneuvelt eveneens.
Tijdens de oorlog worden de dienstplichtige zonen van de Volksduitsers in Beek en Spaubeek
opgeroepen voor aanmelding bij de Duitse Wehrmacht. Tegen hun zin vertrekken zij naar het
front. Zoals boven vermeld, zullen twee van hen sneuvelen. Daarnaast hebben vijf jongelui uit
Beek en zes uit Spaubeek zich om diverse redenen vrijwillig aangesloten bij de Waffen-SS.
Enkele jongens komen uit een NSB- gezin. Zij worden ingezet aan het oostfront en vijf van
hen zullen daar omkomen. De meeste Beekse inwoners zijn vooraf niet op de hoogte over wie
zich vrijwillig bij de Waffen-SS heeft aangesloten. Pas bij het lezen van hun doodsadvertenties
weet men van hun bestaan.

In november moeten ook de Beekse burgers een extra bijdrage leveren aan de
oorlogsinspanning. De beschikbaarheid van elektriciteit wordt met 40% ingekort.
Stroom wordt in die tijd volledig met kolenenergie opgewekt en de vrijkomende
opbrengst verdwijnt naar Duitsland.
Tot grote onrust verschijnt in dezelfde maand een bericht in de krant, dat de bronzen
klokken in de gemeente op een nader te bepalen datum zullen worden weggehaald.
In Elsloo, Stein en Geleen gebeurt dat al vrij spoedig na de bekendmaking. Beek blijft
nog even gespaard.

5.2.

Een tragische vergissing

Een dure zegen van boven
Tot nu toe is de omgeving van Beek gevrijwaard gebleven van veel materiële
oorlogsschade. Dat verandert echter drastisch in de avond op 5 oktober 1942. Het is
ca 22.00 uur, slecht weer en donker boven Zuid-Limburg als de sirenes van de
“Maurits” groot alarm geven. Zij kondigen de komst aan van de voorhoede van een
groep Engelse bommenwerpers. Deze voorhoede (de z.g. “Pathfinders”) moet de weg
banen en het doel markeren voor het “echte” bombardement op het beoogde Aken
en omstreken. Misleid door het donkere en slechte weer en (in die tijd) nog
verstoken van nauwkeurige navigatiemiddelen, denken de “Pathfinders” dat ze al
boven het doelgebied vliegen en droppen lichtfakkels en kleine brandbommen boven
Geleen als markering voor het bombardement. Spoedig daarna volgen dertig
bommenwerpers, die hun lading boven Geleen afwerpen. Zij maken deel uit van in
totaal 257 vliegtuigen, die geacht worden Aken en haar omgeving te bestoken.
Geleen en omstreken worden gedurende een uur getroffen door 16.000 klein kaliber
brisant-, brand- en fosforbommen. Meer dan 4.000 afgedwaalde projectielen komen
terecht in de wijde omtrek van Beek, Schimmert, Aalbeek en zelfs tot in Heerlen.
Beek en Spaubeek krijgen als “directe buren” hun portie bommen te verwerken.
Volgens opgave van de Burgerbescherming zijn er meer dan 3.500 afgedwaalde
projectielen op Beeks en Spaubeeks grondgebied terechtgekomen, die vooral veel
schade hebben aangericht in Beek. Daar worden in korte tijd 12 huizen en winkels en
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11 schuren en stallen volledig vernield,
waaronder de apotheek van Karel Bloemen
en de levensmiddelen-opslag van Jan
Alberti. Dertig andere panden worden
zwaar beschadigd en nog eens 250 huizen
lijden veel dakpan- en glasschade. In
Spaubeek zijn vier huizen volledig vernield
en acht zwaar beschadigd, waaronder het
uitgebrande retraitehuis St.-Ignatius. Ook
daar is veel dakpan- en glasschade aan
honderden panden. Wonder boven wonder
wordt alleen in Beek slechts één man
dodelijk getroffen en één vrouw raakt er
zwaargewond. De uitgebombardeerde
bewoners worden allen bij familie of
vrienden ondergebracht. Verder vallen er
Uitgebrande panden Burg.Janssenstraat in Beek.5 okt.’42
slechts twaalf lichtgewonden, veelal door
glasscherven. In de verre omtrek vallen in
totaal 98 doden, waarvan 84 in Geleen en
acht in Heerlen. Enkele schapen en varkens
overleven de aanval niet en er is veel
schade aan de winterveldvruchten, zoals
koolrapen, bieten en wortels. In totaal gaat
bijna 125.000 kg aan voorraden verloren:
graan, haver, rogge, gerst, aardappelen,
stro en hooi. Daarnaast smelt 30.000 kilo
Effect van fragmentatiebom bij een schuur in Spaubeek,
5 oktober 1942
suiker door de hitte in het levensmiddelenmagazijn van Jan Alberti. Hij had daar ook zijn nieuwe
auto verborgen voor de Duitsers. Helaas bleef er
slechts een karkas over. Telefoonverbindingen zijn
verstoord of geblokkeerd. Een aantal blindgangers ligt
vlak onder de grond. Zij vormen een groot risico voor
de bewoners.
De brandende panden moeten door bewoners worden
bestreden met emmers water. De brandweer van Beek
heeft net zes maanden geleden een motorspuit
besteld, maar het apparaat is nog niet geleverd. De
blus-ellende wordt nog groter als blijkt, dat de
waterdruk is teruggevallen door een mankement in de
watertoren van Schimmert. Gelukkig kan de hulp van
Publicaties over het bombardement
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andere brandweerkorpsen uit de buurt voorkomen,
dat de zaak helemaal uit de hand loopt. Om 9.00 uur
de volgende morgen zijn alle branden geblust. Het
gebeuren trekt veel aandacht van de rest van
Nederland en men toont solidariteit door geld te
schenken om de financiële schade te verzachten. Ook
de bezetter toont veel belangstelling, omdat zij dit
bombardement goed kan gebruiken voor haar
propaganda. In de, overigens korte, krantenartikelen
wordt het accent gelegd op de brutaliteit van de
Engelse luchtmacht en de dodencijfers worden in de
eerste berichten sterk overdreven. De bezetter
belooft, dat deze daad verrekend zal worden bij de
eindafrekening met de Britten.
In Geleen komt een tiental bommen neer op
de mijn, maar het overgrote deel belandt in de
naburige wijken en het winkelcentrum. De
elektriciteit valt uit en ook de drinkwatervoorziening stokt. Er worden 84 inwoners
gedood en 22 ernstig gewond. Vijf personen,
die in Beek zijn geboren, overleven de ramp
niet. Meer dan 160 panden worden volledig
vernield of zijn rijp voor de sloop en 124 zijn
zwaar beschadigd; 525 huizen zijn licht tot
Bomschade in Geleen, 5 oktober 1942
matig beschadigd en ruim 1.700 woningen
hebben dak- en glasschade. In totaal heeft bijna 80% van het totale Geleens huizenbestand
enige vorm van schade opgelopen.

Waarom ging het mis?
Je zou makkelijk kunnen denken, dat het bombardement doelbewust was gericht op
de Staatsmijn Maurits. Immers de mijn leverde waardevolle producten voor de Duitse
oorlogsindustrie. Toch kan met zekerheid gesteld worden, dat dit niet het geval is.
De Britse Royal Air Force heeft toegegeven, dat er sprake was van een fataal
vergissingsbombardement. Uit de “War Room Daily Summary” van oktober 1942
blijkt, dat Aken en omgeving wel degelijk het eigenlijke doel was. De Geleense
Heemkundevereniging heeft in 1982 een nader onderzoek verricht naar de oorzaken
en komt tot de volgende interessante theorie: In de richting van Geleen vliegend,
waanden de navigators van de “pathfinders” zich op koers naar Aken. Daarbij hebben
zij de Staatsmijn Maurits en de bijbehorende cokesfabriek zo goed als zeker met de
even grote mijn Anna en de cokesfabriek in Alsdorf bij Aken verwisseld. Het
Mauritscomplex ligt even ver van de rivier de Maas als de mijn Anna van de rivier de
Worm. De door fakkels, lichtkogels, wolken en fabrieksrook oplichtende Maas lijkt bij

64

slecht weer op het kronkelige riviertje de Worm. De stroken met bos langs de Maas
lijken op die rond Aken. De dertig volgtoestellen volgden blindelings de markeringen
van de “Pathfinders”, met alle fatale gevolgen van dien.
Aan deze analyse kan men nog toevoegen, dat door de beschikbare onnauwkeurige
navigatiemiddelen afwijkingen tot 25 kilometer (afstand Geleen-Aken!) als normaal
werden beschouwd, hetgeen verklaart, dat er ook bommen terechtkwamen in
Heerlen.
Een dure les geleerd
Deze gebeurtenis maakt de bevolking meer bewust van het gevaar van de geallieerde
bombardementen op Duitsland. De angst voor de aanvallen neemt toe. Tot nu toe
werden de veiligheidsinstructies regelmatig in de wind geslagen bij het afgaan van
het luchtalarm. Immers, vaak was er sprake van loos alarm of was de
nieuwsgierigheid om te blijven kijken groter dan het besef van het gevaar. De Beekse
burgemeester drukt dan ook zijn zorg uit aan de autoriteiten over dit roekeloos
gedrag. Uit zijn verslag: “De houding van de bevolking is miserabel. Het lijkt moeilijk
voor hen om naar de schuilkelders te gaan en hun nieuwsgierigheid te temperen.
Hoeveel tragische ongelukken worden veroorzaakt door dit gedrag?”. Vanaf 5 oktober
zal hun gedrag echter drastisch veranderen.
Voor de Commissaris van Limburg is dit aanleiding om op 20 oktober een bijeenkomst
met de betrokken burgemeesters te organiseren, om de ervaringen te delen en om te
zetten in een actieplan.
Het retraitehuis in
Spaubeek na het
bombardement. Het
gebouw zou pas in
december 1947
weer hersteld zijn

Onder: Donatie voor Beek uit Brabant

Fragment uit de lijst met vernielde
of beschadigde woningen in Beek
Links: Fragment uit de Limburger Koerier
van 10 oktober 1942 met en propagandareactie op het bombardement.
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Een glimpje hoop
Als de inwoners van Beek van de ergste schrik zijn bekomen na het bombardement,
gloort een beetje hoop aan de horizon. Op 8 november 1942 landen Britse en
Amerikaanse troepen op de kusten van Marokko en Algerije in Frans Noord-Afrika
(Operatie “Torch”). De As-mogendheden (Duitsland en Italië) worden aangevallen
aan hun zuidflank en de eerste bezette gebieden zullen daar worden bevrijd.
Betekent dit nu ook de spoedige bevrijding van Europa?
Deze hoop zal in de loop van 1943 helaas snel verdwijnen als de bezetter nieuwe en
harde maatregelen treft. Ondanks de in dat jaar oplopende tegenvallers voor de
Duitse troepen aan diverse fronten zal de bevrijding nog lang uitblijven. Optimisme
en teleurstellingen zullen elkaar blijven afwisselen.

Begin mei 1943 is het gehele gebied
van Frans Noord-Afrika bevrijd en
bereiden de Geallieerden zich voor op
hun volgende doel: Sicilië. Dan zullen
zij voor het eerst voet aan wal zetten
op Europese bodem. Het zal echter nog
twee lange jaren duren voordat het
continent is bevrijd.
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6. Een moeilijk leven, subversieve acties en geronk in de lucht
6.1.

Steeds meer beperkingen

Klokkenroof en weer minder te eten
Door de lange duur van de oorlog in Rusland, begint het gebrek aan grondstoffen
voor de Duitsers nijpend te worden. De munt- inzamelingsactie in de zomer van 1941
heeft uiteindelijk maar weinig opgebracht.
Daarom komt het bevel om de bronzen
kerkklokken in te zamelen. Eind december 1942
en begin januari 1943, worden de elf kerkklokken
in de gemeente Beek/Spaubeek geroofd en
vervoerd naar een verzamelplaats in Maastricht
om te eindigen in de smeltovens in Duitsland en
wapenfabrieken. Eerst de klokken in Neerbeek
op 22 december, dan die van Spaubeek en
Mededeling aan de burgemeester, dat de
klokken worden opgehaald, 11 december 1942
Genhout. De laatste klok in Beek verdwijnt op 11
januari 1943. Deze roof laat diepe sporen na in
de gemeenschap. Het feit, dat kerkklokken
gebruikt worden voor de productie van
kanonnen tart de geloofsopvatting van vele
Beekenaren.
Begin januari 1943 wordt het Limburgsch
Dagblad met 20.000 abonnees verboden om te
verschijnen. In feite is het verbazend, dat de
bezetter nog zo lang gewacht heeft met deze
maatregel, De krant heeft niet nagelaten zich
kritisch uit te laten over het Nationaal Socialisme
en de NSB, met name in de periode vóór de
inval. De gelijkgeschakelde Limburger Koerier
met haar collaborerende hoofdredacteur spint
hier garen bij. Haar abonnementenbestand
neemt toe van 48.000 tot 85.000 in maart 1944,
ondanks het leesverbod van de bisschop. Het zal
21 maanden duren, eer het dagblad weer kan
verschijnen. Andere bladen volgen spoedig. Dit
betekent echter wel, dat er nauwelijks nog
onafhankelijke nieuwsgaring is. Dit verbod
versterkt de uitgave van illegale bladen.
Vbnb: De geroofde klokken van Beek, Spaubeek
en Neerbeek, januari 1943
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Oproep om meer aardappelen te verbouwen

Maar het jaar 1943 start nog met meer ellende: eind
januari worden aardappelen, vlees en melk nog meer
gerantsoeneerd. Ook zout wordt steeds schaarser.
Aardappelen gaan van 1.5 kilo naar 1 kilo per persoon
per week en vlees van 200 tot 175 gram, dat in maart
nog eens verlaagd wordt naar 125 gram. Melk wordt
gerantsoeneerd van twee naar één liter per persoon.
Op de boterbon is alleen nog maar margarine te
verkrijgen. Om de consumptie van aardappelen meer
op peil te krijgen, worden de boeren opgeroepen om
dit jaar meer aardappelen te verbouwen dan vorig
seizoen. De aardappeloogst moet ook voor 20%
gebruikt worden als surrogaat-ingrediënt voor brood.

“Schadefreude”
Gelukkig stijgt de stemming als in februari geruchten de ronde doen, dat het Duitse
6e Leger met 300.000 man bij Stalingrad ten
onder is gegaan. De onoverwinnelijk geachte
Nazi’s kunnen dus toch het onderspit delven!
De geruchten worden bevestigd, als de
autoriteiten van 3 tot 6 februari een
vierdaagse rouwperiode opleggen. Bezoeken
aan theaters, bioscopen en cafés zijn
gedurende deze periode niet toegestaan. Een
domper op het toch al schaarse vertier.
Duitse krijgsgevangenen, Stalingrad, februari 1943
De nieuwe mode
Ofschoon de winter van 1942/43 niet extreme hard is, wordt het gebrek aan
materialen ook in de kleding steeds meer voelbaar. De bewoners moeten creatief
worden in het verlengen van de levensduur van schoenen,
jassen, truien en sokken. Zuinigheid wordt nog meer troef.
Dekens, jute en gordijnen worden gebruikt om nieuwe jassen
en kleren te maken. Hakken van schoenen worden vervangen
door rubber van afgedankte transportbanden, resten van
banden, hout of kurk. Klompen worden immens populair. De
wol van afgedragen sokken en truien wordt verzameld voor
nieuwe creaties. Herenkostuums worden soms binnenste
Een jurk, gemaakt van jute
buiten gedragen om de levensduur te verlengen. Ook
hondenhaar en zelfgesponnen wol worden gebruikt. Gedurende de bezetting
verschijnen aarzelend de eerste lange broeken voor (jonge) meisjes en dames. Een
hele revolutie voor het conservatieve Beek. Maar nood breekt wet!
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En nog meer beperkingen
Eind maart 1943 verklaren de autoriteiten de 500 en 1.000 gulden biljetten per 1 april
ongeldig. De biljetten moeten worden ingeleverd bij de banken samen met een
gedegen verklaring hoe men aan het geld is gekomen.
Aangezien de bezitters van deze biljetten vooral
gezocht moeten worden onder smokkelaars en
zwarthandelaren, raken deze lieden in de problemen.
Deze maatregel heeft overigens weinig invloed op de
“gewone” burger van Beek, maar laat wel zien dat de
Een duizend gulden biljet
bezetter naar willekeur kan regeren om de bevolking
onder de duim te houden.
Twee andere en veel irritantere beperkingen worden binnen een korte tijd ingevoerd.
De avondklok voor jongeren wordt aangescherpt om hen zogenaamd te beschermen
tegen “geestelijk verval”. Jongens onder de zestien en meisjes onder de achttien
mogen zich niet meer op straat vertonen tussen een half uur na zonsondergang en
een half uur vóór zonsopgang. Het zal echter tot eind januari 1944 duren, eer de
maatregel in Beek daadwerkelijk wordt ingevoerd.
De andere regel betreft de levering van eieren. In de periode april tot juni moeten 25
eieren per kip worden geleverd aan de Duitsers. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar.
Als dit aantal niet wordt gehaald, worden de kippen in beslag genomen.

6.2.

De weerstand groeit

Met de groeiende vrijheidsbeperkingen groeit ook de bereidheid tot het plegen van
verzet. Overal in het land worden groepen geformeerd, die zich op een of andere
manier met verzetsdaden gaan bezighouden. Deze ontwikkeling is al vroeg begonnen,
maar wordt in 1943 nadrukkelijker zichtbaar. Er vinden steeds meer moordaanslagen
en overvallen op distributiekantoren plaats. Ook het aantal niet-gewelddadige acties
neemt toe, zoals het verschaffen van onderduikadressen voor piloten, joden en
arbeidsdienstweigeraars, illegale uitgifte van nieuwsbladen, oproepen tot verzet,
administratieve vervalsingen en bestuurlijke vertragingsacties door niet-NSB
burgemeesters. Op Beeks grondgebied vinden geen gewelddadige acties plaats op
één kleine incident na in Spaubeek. Het verzet is veel meer gericht op verzet “achter
de schermen”. Uit de ledenlijst van de afdeling Beek van oud illegale werkers staan
zestien Beekse namen vermeld. Hierop staan echter een aantal Beekse
onderduikgevers niet vermeld.
Subversieve acties
In het eerste kwartaal van 1943 nemen de Beekse neven René en Theo Hennekens de
distributie van het ondergrondse blad “Trouw” ter hand voor Zuid-Limburg. Later sluit
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Eugène, een andere neef uit Geleen, zich hierbij aan. Zij leveren de bladen per trein
of fiets af bij diverse bezorgers in Zuid-Limburg en zelfs tot Boxmeer. Het blad zal
uitgroeien tot een van de grootste illegale bladen van het land met zestig lokale en
regionale edities. De nieuwsbronnen zijn Radio Oranje, de BBC en vele lokale
geheime verslaggevers. De distributie in Zuid-Limburg start met tien exemplaren en
groeit naar 1.000 stuks aan het einde van de oorlog daar in september 1944. De
distributeurs maken gebruik van hun verzetsnetwerk en beleven vaak gevaarlijke
momenten, waarbij men ternauwernood ontsnapt aan ontdekking. René en Eugène
Hennekens worden eind september 1943 toch gesnapt en belanden negen maanden
even in het concentratiekamp Amersfoort en vervolgens als dwangarbeider in de
haven van Düsseldorf.
Diverse andere regionale en lokale ondergrondse bladen zullen later verschijnen in
1943 en 1944. Zij zullen het belangrijkste nieuws over de geallieerde vorderingen en
de onderdrukking verschaffen. Met name het nieuws rond de geallieerde opmars in
West-Europa zal de hoop op bevrijding en de wil om door te gaan levendig houden.
Eén van deze lokale illegale bladen is “de Patriot”, die verspreid wordt onder de
mijnwerkers van de “Maurits”. Vanaf mei 1944 wordt in Beek een eigen ondergronds
blad uitgegeven: “de Vrijheidsbode”. Dit blad wordt dan door ambtenaren in het
geheim getypt nota bene in het kantoor van de Beekse NSB-burgemeester Regout!
Samen met de hulp van andere Beekenaren worden ook distributiebonnen en
voedingswaren bezorgd bij diverse onderduikadressen in Beek en het Peelgebied,
terwijl andere Hennekens-familieleden (tante “Make” en haar dochter Riet) voor
ondersteuning zorgen. Zoals in hoofdstuk 3.3 vermeld, verlenen Theo en zijn broer
Siem ook onderdak aan twee Joden en twee vliegeniers in hun sigarenfabriek in Beek.
Met behulp van Beekse ambtenaren, waaronder Willy Sangers, worden tweehonderd
valse persoonsbewijzen vervaardigd t.b.v. onderduikers.

De Vrijheidsbode van
8 juni 1944

Trouw editie van juni 1944

De Patriot van 31 augustus 1944
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Vanaf 1942 neemt het aantal onderduikers drastisch toe, als velen zich willen
onttrekken aan de “Arbeitseinsatz” of veel studenten de loyaliteitsverklaring niet
willen tekenen. In 1943 neemt het aantal nog verder toe. Om deze mensen aan de
benodigde schuiladressen, distributiebonnen en persoonsbewijzen te helpen wordt
de landelijke verzetsorganisatie LO (Landelijk Overleg verzetsgroepen) opgericht. De
organisatie kent een aantal gewapende knokploegen, die moet zorgen voor de
benodigde distributiebonnen en andere documenten. De LO is opgedeeld in een
aantal (hoofd)districten. Zo valt Beek onder district Heerlen (Z-18) en de lokale
afdeling Geleen. De lokale chef in Beek is Giel Crombag. Met behulp van een aantal
vaste medewerkers en vele “parttimers” worden in Beek op de piek onder zijn leiding
ongeveer 150 onderduikers voor kortere of langere tijd ondergebracht. Een
aanzienlijk aantal voor een kleine gemeente als Beek.
Een andere vermeldenswaardige verzetsactiviteit betreft de tien man sterke
sabotageploeg van het Stikstofbindingsbedrijf SBB. Deze ploeg bestaat o.a. uit vijf
Beekenaren en houdt zich bezig met het
stelen van springstof (trotyl) en slaghoedjes.
Hiermee worden mijnen gemaakt, die tijdelijk
worden opgeslagen in Beek en vervolgens
afgeleverd aan andere verzetsgroepen. Deze
explosieven worden o.m. gebruikt voor het
opblazen van spoorrails om de Duitse militaire
transporten te saboteren. In augustus 1944
liet men hiermee ook de alcoholketels van het
SBB ontploffen, nadat het bedrijf de opdracht
Opgeblazen alcoholvaten van het SBB, augustus 1944. had gekregen om over te stappen op de
De foto is genomen na de bevrijding.
productie van springstoffen.
Ook de mijnwerkers plegen gedurende de hele bezetting een stil verzet, door alles te
doen om de kolenproductie te beperken. Veel kompels melden zich zogenaamd ziek.
Dit gebeurt allemaal met stilzwijgende goedkeuring van de Nederlandse directie.
Onderstaande tabel laat het effect zien van deze sabotage op de totale ZuidLimburgse kolenproductie.
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Er wordt bewust eerst gegraven in slechte kolenlagen en vele individuele mijnwerkers
maken zich niet erg moe of gaan zelfs saboteren. Er is één geval bekend van actieve
sabotage door een Beekse elektricien, die een paar draden zodanig losschroeft, dat
sabotage niet concreet aan te tonen valt. Hoewel niet meer te bewijzen valt, zullen
ook de Beekse mijnwerkers meegeholpen hebben om de productiecijfers laag te
houden.
De mijndirectie zorgt er ondertussen voor, dat vele personen op de loonlijst komen
om hen “buiten het zicht” van de autoriteiten te houden of hen te voorzien van een
inkomen.
Aan het eind van augustus 1944 vindt een overval plaats op het gemeentehuis van
Spaubeek om het complete bevolkingsregister mee te nemen. De bezetter zou
daarmee verstoken zijn van belangrijke burgerinformatie. Helaas zal deze actie
mislukken en moeten de overvallers voortijdig vluchten.
In Beek worden nog meer “stille” subversieve activiteiten ontplooid met bijdragen
van pastoor Brouns en vele andere inwoners. Voor meer details wordt verwezen naar
het boek “Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de tweede wereldoorlog” van H. van Rens. Concluderend kan men stellen, dat de zorg voor anderen in
de Beekse gemeenschap prominent aanwezig is geweest tijdens de bezetting.
De “boteropstand”
In de afgelopen maanden zijn boter, kaas en eieren steeds minder verkrijgbaar
geworden, ook al zijn ze officieel op de bon. Voor enkelen met de “goede connecties”
valt er soms nog wat te halen, maar het gros van de inwoners heeft het nakijken.
Op 23 april 1943 wordt bij de melkfabriek van Beek één pond boter per gezin
uitgereikt. Van alle kanten komen liefhebbers opdagen. Het nieuws heeft zich
blijkbaar snel verspreid, want zelfs personen uit Maastricht dienen zich aan. Tegen 11
uur is er een gedrang van jewelste en de aanwezige veldwachter moet met zijn
gummiknuppel te keer gaan om de menigte in bedwang te houden. In de namiddag
wordt het gedrang nog heviger en agressiever. Veldwachter Boonen besluit om de
slang van de waterleiding op de massa te richten in de hoop zo de rust weer terug te
brengen. De meeste “boter-toeristen” gaan met een nat pak en zonder boter weer
naar huis. Deze “rel” blijft nog lang het gesprek van de dag.
De mijnwerkersstaking
Eind april maken de autoriteiten bekend, dat alle 270.000 Nederlandse soldaten, die
op 10 mei 1940 in dienst waren, zicht moeten melden voor hernieuwde krijgsgevangenschap en arbeid in Duitsland. De Duitsers zijn bang, dat de soldaten steun
zouden kunnen geven aan de geallieerden als het tot een confrontatie zou komen in
het Westen. De gevangenschap heeft ook als doel de zo dringend benodigde arbeids-
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krachten binnen te halen. De strijd aan het
oostfront begint voor de Duitse legers
dramatisch te worden en alle vrijwillige
wervingsacties m.b.t. de “Arbeitseinsatz”
hebben in het verleden niet tot het
gewenste resultaat geleid. De inzet van
soldaten voor dwangarbeid is echter
nadrukkelijk verboden o.b.v. de afspraken
van de Geneefse Conventie, die ook door
Duitsland zijn ondertekend. Het gevolg is,
dat op 1 mei voornamelijk de oostelijke helft
van Nederland “platgaat”, waarbij de ZuidLimburgse mijnwerkers de leiding nemen in
Zuid-Limburg. Buschauffeurs stoppen met
rijden en de kapiteins van de sleepboten op
Afkondiging van het politiestandrecht op 1 mei 1943
het Julianakanaal blokkeren de doorvaart
met hun kolenaken. Meer dan 90% van het aantal mijnwerkers sluit zich bij de staking
aan. Tijdens de nachtdienst van 1 mei verschijnen op de “Maurits” volgens het
politierapport slechts 768 kompels op het werk. Het normale aantal is 1.518. Omdat
de cokesfabriek stil komt te liggen wordt de
gasdistributie in Zuid-Limburg geblokkeerd. De
autoriteiten dreigen met bloedige maatregelen
tegen stakende mijnwerkers en andere
betrokkenen. Voor heel het land wordt het
politiestandrecht afgekondigd. Overvalcommando’s
staan klaar om de stakende mijnwerkers op te
halen en dood te schieten. Tijdens deze gebeurtenis
worden zeven stakers standrechtelijk geëxecuteerd
in het heidegebied “de Hamert” bij Venlo, waarvan
drie mijnwerkers, afkomstig uit Heerlerheide en
Hoensbroek. Zelfs na deze terechtstellingen blijft
een groot deel doorstaken. Op de “Maurits”
verschijnen op de dagdienst slechts 1.111 arbeiders
van de 1.880. Er bestaat een grote groepsAankondiging door de mijndirectie, dat elke
mijnwerker, die niet heeft gestaakt een beloning solidariteit. Onder dreiging van nieuwe executies
krijgt: sigaretten, jenever en chocola,7 mei 1943 wordt het werk echter na drie dagen hervat. Als
represaille worden driehonderd mijnwerkers en andere stakers opgepakt, waarvan
22 in Beek. Het merendeel wordt spoedig weer vrijgelaten, maar tien mijnwerkers,
waarvan vier uit Beek, worden ter dood veroordeeld. Twee weken later wordt deze
straf omgezet in vijftien jaar werkkamp. Zij belanden uiteindelijk in werkkampen van
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het concentratiekamp Dachau. Gelukkig overleven zij de ontberingen en keren begin
juni 1945 naar huis terug.

6.3.

Arbeid in Duitsland zonder muziek

Opnieuw krijgsgevangen
De oproep van de Duitse Wehrmacht in Nederland
om zich als soldaat te melden voor hernieuwde
krijgsgevangenschap en arbeid in Duitsland heeft
maar een zeer matig effect. Slechts 11.000 exsoldaten van de 270.000 gaan in gevangenschap,
waaronder soldaten uit Beek en Spaubeek. Het lage
cijfer is o.a. te danken aan de oproep van “Radio
Oranje” om de maatregel te negeren. “Blijf waar je
bent of duik onder”. De lage opkomst is ook te
danken aan de tegenstrijdige politiek van de Duitse
autoriteiten in Nederland om zoveel mogelijk
mannen in Nederland te houden voor de nationale
Oproep op 25 mei 1943 in de regionale
industrie, die tenslotte ook moet presteren.
kranten om zich aan te melden voor
krijgsgevangenschap voor soldaten van het 2e, Daarnaast oefent de Wehrmacht zelf maar een
3e, 9e en 11e Infanterie Regiment.
beperkte controle uit. De belangentegenstellingen
binnen het Duitse bestuursapparaat in Nederland bieden de helpende hand.
Diegenen, die zich wél aanmelden worden vooral gedreven door de angst, dat
familieleden worden gestraft of dat zij geen voedselbonnen meer krijgen als men
onderduikt.
Op 5 mei krijgen ook Zuid-Limburgse studenten aan hogeschool of universiteit, die
geweigerd hebben om de verklaring van loyaliteit aan het Duitse regime te tekenen,
een oproep. Zij moeten zich in Maastricht melden voor verplichte arbeidsdienst in
Duitsland. Zij moeten kiezen uit aanmelden of onderduiken. Dat laatste wordt
bemoeilijkt door de dreiging, dat de ouders direct verantwoordelijk worden
gehouden als hun kind niet komt opdagen. Uit
Beek melden zich daarom drie studenten aan.
In de loop van het jaar begint de bevolking zich
te realiseren, dat de gevangenen een moeilijke
tijd doormaken. Zij moeten hard werken onder
extreem moeilijke omstandigheden met weinig
voeding en slechte behuizing. N.a.v. een initiatief
in Elsloo, beginnen de Beekse inwoners een
voedselinzamelingsactie voor de krijgsgevangenen. De opbrengst bestaat uit meer dan
Een donatie voor de krijgsgevangenen, juli ‘44
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5.000 voedselpakketten (7.000-8.000 kg), die naar de gevangenen worden
opgestuurd via het Nederlandse Rode Kruis. Een hele prestatie in een tijd, dat er toch
al voedselschaarste heerst. Het Rode Kruis verzorgt de correspondentie tussen
krijgsgevangenen en families door het ter beschikkingstellen van het vereiste format
postkaarten. Ook de kruideniersbranche geeft tips, hoe het beste voedselpakketten
kunnen worden samengesteld en geconserveerd. Zo worden o.a. geroosterd brood,
roggebrood, cake, korstjes, Liga koeken (Sanovite), peulvruchten, stroop en jam
aanbevolen om op te sturen, omdat ze lang houdbaar zijn. Opvallend is ook, dat
wordt geadviseerd een gevangene te “adopteren” en daarmee correspondentie te
voeren en geen pakketten of post te sturen naar meerdere gevangenen. Hiermee kan
men het beste tegemoetkomen aan individuele wensen en kookkunsten van een
specifieke gevangene.

Links: Fragment van adviezen over levensmiddelenpakketten in het
vakblad voor kruideniers.
Boven: Formats voor postpapier t.b.v. de krijgsgevangenen

Het zeer indringende bevel van de Duitse
Wehrmacht in Nederland tot aanmelding voor
arbeidsdienst in Duitsland met mooie beloftes

Verplichte “Arbeitseinsatz”
In vervolg op de inzet van krijgsgevangenen in de
Duitse oorlogsindustrie, wordt op 8 mei 1943
bekend gemaakt, dat alle mannen tussen 18 en 35
jaar zich op het arbeidsbureau moeten melden
voor arbeidsdienst in Duitsland. Nu niet meer op
vrijwillige basis, maar verplicht. Later in het jaar
wordt de leeftijdscategorie uitgebreid naar 17 tot
40-jarigen. Arbeiders in de mijnindustrie en
landbouw zijn vooralsnog vrijgesteld van deze
dienst. Met een relatief groot aandeel van deze
categorieën in de beroepsbevolking, komt Beek er
nog relatief goed vanaf. Vele Beekse burgers, die
zich wél moeten aanmelden, duiken onder bij
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familie of vrienden, maar moeten hun
gezinnen tot het einde van de oorlog wel
achterlaten zonder inkomen. Dan blijkt weer
eens te meer, dat de Beekse gemeenschap
zich over de achterblijvers ontfermt. De al
vaker genoemde gemeenteambtenaar Willy
Sangers bedenkt allerlei middeltjes, die
eczeem veroorzaken, om de dienst in
Duitsland zo lang mogelijk uit te stellen.
Uiteindelijk melden zich slechts twintig tot
dertig Beekenaren aan bij het bijkantoor van
het arbeidsbureau aan de Raadhuisstraat voor
transport naar Duitsland.
In hun herderlijk schrijven van 16 mei
Aankondiging in de Limburger koerier van 29 mei 1943 protesteren de Nederlandse bisschoppen
waar men zich moet aanmelden voor de arbeidsdienst. opnieuw tegen wegvoering naar Duitsland,
maar ook tegen het feit, dat er geen processies mogen worden gehouden(!) Zij
roepen op om de plicht te negeren. Dit protest zal overigens de jacht op het arbeidspotentieel in Nederland op geen enkele manier indammen.
In Nederland worden gedurende de bezetting in totaal 1.2 miljoen mannen opgeroepen voor
de arbeidsplicht. De autoriteiten weten er “slechts” 400.000 te vinden, inclusief de
vrijwilligers. Ondanks de beloften, blijken de arbeidscondities bar slecht en vaak gevaarlijk te
zijn. Volgens het Nederlandse Rode Kruis zijn meer dan 29.000 personen tijdens de
gevangenschap overleden door ziekte, ondervoeding, straffen en geallieerde
bombardementen of ze zijn simpelweg “verdwenen” zonder een spoor achter te laten.

Zonder muziek
Tussen 28 mei en 21 juni moeten overal in
Nederland 1.2 miljoen radio’s worden ingeleverd.
De autoriteiten vermoeden, dat te veel geluisterd
wordt naar Duits-onvriendelijke uitzendingen. Ze
zijn bang, dat de Nederlandse bevolking wordt
aangezet tot revolte nu het Duitse leger niet meer
weet te winnen. De maatregel heeft slechts een
beperkt effect. Mensen met twee radio’s leveren
hun oudste of defecte apparaten in. Anderen
verstoppen ze op diverse plaatsen of bouwen
simpelweg een nieuwe. In Beek worden in juni binnen 11 dagen ongeveer 750 radio’s
ingeleverd, waarvoor men een ontvangstbewijs krijgt. Dit is ongeveer 60% van de
geschatte voorraad in de huizen. De Beekse (NSB) burgemeester mag overigens zijn
radio houden, nadat ook hij hem ingeleverd heeft. De radio’s worden centraal en
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goed bewaakt opgeslagen in het patronaatsgebouw en zullen pas aan het eind van de
oorlog weer opgehaald worden. Dan blijkt, dat er toch 31 toestellen zijn ontvreemd.
Het is interessant uit de archieven te vernemen, dat slechts 410 inwoners van Beek
hun “radiobelasting” hebben betaald. Een dankbare inhaaltaak voor het nieuwe
naoorlogse gemeentebestuur!
In Nederland worden tijdens de bezetting negen radio’s per 100 inwoners ingeleverd (80.000
stuks). Geschat wordt, dat landelijk 30% verstopt wordt achter schappen, kasten en
kapstokken of worden verborgen in schuren of onder de vloer. Dit is minder dan het aantal in
Beek.

Boven: reçu van een ingeleverde Beekse Philips radio, 17
Juni 1943
Links: Fragment van de lijst met ingeleverde radio’s in Beek

6.4.

In de lucht wordt het drukker

Tijdens de geallieerde conferentie in Casablanca in januari 1943 is besloten om
voorbereidingen te treffen voor de landing van een landleger in Frankrijk. Als
voorlopige datum wordt 1 mei 1944 vastgesteld onder de codenaam “Overlord”. Zo’n
landing kan alleen succesvol zijn als de Duitse “Luftwaffe” volledig is uitgeschakeld en
de oorlogsinfrastructuur grotendeels is lamgelegd. Via een landleger is dat
vooralsnog niet mogelijk. Vandaar, dat de Geallieerden inzetten op de opening van
een “tweede front” vanuit de lucht. (Het eerste front bevindt zich op dat moment in
Noord-Afrika en Rusland).
De “zegen” van boven
In de loop van 1943 nemen de Engelse luchtaanvallen op Duitse steden en
industriecentra drastisch toe. Vanaf april komen daar steeds grotere aantallen bij als
de Amerikaanse luchtmacht in Engeland alsmaar omvangrijker wordt en meedoet
met de bombardementsvluchten. Naast de Engelse nachtvluchten worden de Beekse
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bewoners vanaf mei steeds vaker geconfronteerd met Amerikaanse toestellen, die
overdag richting oosten vliegen. Ze vliegen hoger dan hun Engelse collega’s, maar zijn
bij helder weer goed te herkennen aan de condens strepen van de motoren. In de
meeste gevallen vliegen de geallieerde
toestellen alleen maar over zonder schade
aan te richten. Maar steeds vaker gaat het
luchtalarm af, hetgeen voor veel onrust
zorgt. Ook belanden er “verdwaalde” of
vroegtijdig afgeworpen bommen in de
omgeving van Beek. Gelukkig blijft de
materiële schade beperkt tot
boomgaarden of veldvruchten en resteert
Kijken naar de overvliegende Amerikanen
alleen de schrik. Maar met de toename van
het geallieerde luchtverkeer in Zuid-Limburg, neemt ook het aantal gecrashte
geallieerde en Duitse toestellen in de buurt toe. Alleen al in 1943 zijn dat er bijna
twintig en in 1944 bijna vijftig. De kans, dat er ook één op Beek valt neemt
zienderogen toe.
Beek zal beangstigend dichtbij worden geconfronteerd met de massieve luchtoorlog.
Op 17 augustus 1943 wordt boven Ulestraten een Amerikaanse bommenwerper
neergeschoten op weg naar het Duitse Schweinfurt. Twee
bemanningsleden belanden tijdelijk op de zolder van de
sigarenfabriek van Hennekens: de sergeanten Harry Horton
en Ed Sobolewski. Na zes weken verdwijnen ze weer via
Hilvarenbeek en het Franse Bretagne naar Engeland, waar
ze behouden aankomen en weer deelnemen aan
bombardementsmissies.
Twee maanden later, op 14 oktober vinden er boven Sittard
hevige luchtgevechten plaats tussen Duitse jagers en
Amerikaanse bommenwerpers en wordt boven Hasselt (B)
De twee piloten op hun schuiladres
een bommenwerper neergeschoten. Het toestel is met 250
andere onderweg op hun tweede missie naar de kogellager fabrieken in Schweinfurt.
Het aangeschoten toestel stort dicht bij huis neer, bij de Oude Pastorie aan de
Bourgognestraat. Het vliegtuig verliest vóór de crash haar bommen, die gelukkig niet
exploderen. Eén valt door het dak en de verdiepingen van de boerderij van Giel
Stassen en de voorgevel raakt zwaar beschadigd. Niemand van de personen, die in de
kelder schuilen, raakt gewond. Het toestel laat bij het neerkomen een diep spoor na
vanaf de Rijksweg tot aan het veld naast het huis van dr. Beckers, waar het
uiteindelijk strandt. Zes bemanningsleden kunnen per parachute uit het toestel
ontsnappen, maar vier komen om: de 1e piloot luitenant Keith Cole en de sergeanten
Don Richardson, Clay Shields en Fred Zumpf. Zij worden tijdens de oorlog met
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militaire eer begraven op het kerkhof aan
de Tongerseweg in Maastricht en later
herbegraven op het Amerikaans kerkhof bij
Margraten. Twee van hen worden
uiteindelijk gerepatrieerd naar de VS. De
zes overlevenden raken in krijgsgevangenschap, maar keren na de oorlog
weer huiswaarts. Ter herinnering aan de
bemanning is in 2017 op de crash locatie
De bemanning van de gecrashte bommenwerper in Beek
een monument opgericht. Voor een
gedetailleerd verslag over de belevenissen van de bemanning verwijs ik graag naar
mijn boek “Gedonder in de Hemel” uit 2019.
Op 7 november is het weer prijs. Boven Kerensheide, dan nog behorende tot de
gemeente Beek, vliegen ’s morgens Amerikaanse bommenwerpers richting hun doel
in het Duitse Düren. De Amerikanen hebben de gewoonte om ongeveer tien minuten
vóór het doel de bomluiken alvast te openen. Boven Kerensheide vallen per ongeluk
een aantal bommen uit de geopende deuren, die terechtkomen op de hoek
Kerenshoflaan/Kerenstraat. Er vallen daarbij twee doden: Rie Schreur en Willy
Wiermans. Beide kinderen komen net uit de zondagsmis en zijn op weg naar huis.
Een buurjongen raakt zwaargewond. Boven Beek vindt rond dezelfde tijd een
luchtgevecht plaats en nog wel tijdens de hoogmis! De gelovigen vluchten uit de kerk
en zoeken een veilig heenkomen. Daarbij raakt verder niemand gewond.
Een aantal maanden voor de bevrijding, crasht op 20 mei 1944 een Amerikaanse
toestel in Neerbeek. Het toestel keert net terug van een mislukte missie bij Luik en
heeft al haar bommen geloosd. Vlak daarna wordt het door Duits luchtafweer
geraakt. Alle bemanningsleden ontsnappen per parachute en worden door de
Belgische ondergrondse opgevangen. Het vliegtuig daalt echter gestaag en stort neer
in een fruitweide aan de Dorpsstraat (nu Neerbekerstraat). Het brandt daar volledig
uit. Het toestel heeft in zijn val de daken van twee woningen beschadigd en de twee
schapen gedood, die op een van de zolders verborgen waren.

Het grecrashte toestel in de fruitweide, 20 mei 1944

Eén van de beschadigde daken, 20 mei 1944
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Verslag van de Beekse burgemeester aan de Commissaris van Limburg
van de crash van de bommenwerper op 14 oktober 1943 bij de “Oude
Pastorie”
Schuilen in een kelder in Oensel

Het gevonden landingslicht van
het neergestote toestel in Beek

De beruchte Duitse jager Focke-Wulf FW 190, waarmee
veel geallieerde toestellen worden neergehaald.

Goed nieuws!
Terwijl de bombardementen op continentaal Europa blijven toenemen in aantal en
hevigheid, moeten de As-mogendheden steeds meer nederlagen slikken aan de
fronten aan de Middellandse Zee. Op 13 mei 1943 worden zij definitief verslagen in
Noord-Afrika en moeten zij zich terugtrekken op “fort Europa”. Zij verliezen daarbij
meer dan 250.000 manschappen en veel
militaire uitrusting. Dit nieuws wordt spoedig
op 9 juli gevolgd door nog een hoopvolle
aankondiging. De Geallieerden zijn geland op
de stranden van Sicilië. Hierdoor worden de Asmogendheden voor het eerst op WestEuropese bodem aangevallen middels een
grootschalige operatie ter land. Vele
Beekenaren vragen zich af, of dit de voorbode
voor hun bevrijding is. De hoop neemt nog
Geallieerde landing
op Sicilië, 9 juli 1943
meer toe als de Italiaanse Overheid op 9
september een wapenstilstand accepteert en de zijde van de
Geallieerden kiest. Dit besluit is helaas nog geen reden voor
een feestje. De Duitsers nemen het bestuur en militaire
posities over in een groot deel van Italië en gaan over tot het
aanleggen van sterke verdedigingslinies. Het zal nog veel
geallieerde slachtoffers vergen en tot mei 1945 duren, voordat
heel Italië is bevrijd. Dit soort positief nieuws mag echter niet onderschat worden
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voor de spirit van de inwoners in de bezette gebieden. Nieuws over verslagen Duitse
legers moedigt hen aan om vol te houden en om te gaan met de harde maatregelen
van de bezetter. Voor niet-NSB burgemeesters is het goede nieuws aanleiding om
hun stille verzet tegen ongewenste maatregelen op te voeren in de verwachting, dat
de ellende spoedig voorbij zal zijn. Helaas is dit de gemeente Beek niet gegund. Per
15 november 1943 is de overtuigende NSB’er “Flip” Regout benoemd tot
burgemeester en twee dagen later wordt hij geïnstalleerd, waarbij alleen NSB’ers zijn
uitgenodigd. Hij volgt de gematigde NSB’er Paul Schmalbach op, die naar Valkenburg
vertrekt. Regout zal nog bijna een jaar lang van harte meewerken aan de uitvoering
van het beleid van de Duitse autoriteiten. De inwoners zullen hierdoor nog meer
moeten afzien. “Kameraad Regout: noch voor bokkenrijders, noch voor pastoors
bevreesd”, zoals staat vermeld in het NSB blad “Volk en Vaderland” van 7 augustus 1943.

6.5.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Anders leren leven met minder
In het algemeen bestaat in de regio Beek geen echte hongersnood gedurende de
oorlog, maar er heerst wel schaarste en de kwaliteit is vaak bedroevend. Een
belangrijke reden hiervoor is het feit, dat vanaf mei 1940 de import van
voedingswaren tot stilstand komt. Vóór de oorlog werd het meeste vee gevoed met
geïmporteerde concentraten. Die zijn niet meer beschikbaar. Het (Duitse) beleid is
erop gericht om het Nederlandse volk zelfvoorzienend te maken om zodoende
voldoende eigen voedsel te garanderen. Om dit te bereiken, worden de boeren
verplicht om hun vleesrunderen, kippen en varkens te slachten en zich volledig te
richten op de landbouwproductie. Veeteeltproducten worden schaars. De opbrengst
van de landbouw daalt gedurende de oorlog echter ook gestaag door het
toenemende gebrek aan kunstmest. Daar komt bij, dat de boeren gedwongen
worden meer en meer voeding te leveren aan het Duitse leger. Geschat wordt, dat
tussen de 10 en 20% van de nationale landbouwproductie naar Duitsland wordt
afgevoerd. Aan het eind van het jaar 1943 zijn fors minder rantsoenen beschikbaar in
vergelijking met de vooroorlogse situatie. Onderstaande lijst is slechts een voorbeeld
en zeker niet compleet:
-

30% van de portie kaas en melk (en dan alleen vetarm)
50% van de hoeveelheid boter en nauwelijks eieren
Veel koolzaadolie als vervanging voor vet, niet gebruikelijk vóór de oorlog
Slechts één schijf spek, nagenoeg geen vlees en 30% van de vooroorlogse visproductie
Zes aardappelen, nauwelijks rijst, meer veld- en nieuwe typen groenten. Eén tomaat, twee
wortelen, een halve bloemkool, één ui.
Vier sneeën brood, bestaande uit een mengsel van tarwe rogge, erwten en aardappelmeel
50% van de hoeveelheid suiker en slechts een paar kruiden.
Eén sinaasappel, bestemd voor schoolkinderen. Ander fruit uit Zuid-Europa is niet beschikbaar.
Bier van slechte kwaliteit, geen echte koffie, thee of chocolade. Geen tabak.
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Ook al zijn de gerantsoeneerde producten beschikbaar op de bon, dan nog moet men
vaak lang in de rij staan om de rechtmatige portie te krijgen of blijken de geleverde
hoeveelheden toch niet toereikend.
In de loop van 1944 wordt de landelijke voedselsituatie kritisch, vooral in de
noordelijke helft en nog niet bevrijde deel van het land.
Gelukkig kan de lokale bevolking in Beek voldoende
zaken aan het beperkte menu toevoegen. Het
agrarische dorp heeft veel lokale boeren in de
omgeving, waarmee het meestal fair handelen is. De
bevolking leert ook voedzame planten te eten, zoals
brandnetelsoep en nieuwe typen groenten, zoals
courgetten. Zij leert om aardappelmeel creatief aan te
wenden voor meerdere toepassingen en koolzaadolie te
gebruiken als vervanging voor olie en vet. In een vorig
Kookboek met alternatieve recepten
hoofdstuk is al aangegeven, dat er veel surrogaatproducten worden ontwikkeld. Er komen populaire kookboeken op de markt, die
aangeven hoe je alternatieve en voedzame maaltijden kunt bereiden. Veel
huisvrouwen houden schriften met recepten bij o.b.v. de eigen kookkunsten.
Boter voor een versleten autoband
In de loop van 1943 wordt de voedselsituatie steeds nijpender. Hoewel de situatie in
de agrarische gemeente Beek niet zo erg is als in de steden, moet ook hier creatief
worden omgegaan bij het vinden van genoeg bouwstoffen en variëteit in het eten.
Ook alledaagse gebruiksvoorwerpen zijn schaars en moeilijk verkrijgbaar. Op de
zwarte markt zijn nog wel “luxe” goederen te krijgen, maar alleen tegen extreem
hoge woekerprijzen. Hieronder staan enkele voorbeelden van prijzen in guldens per 1
juli 1943 in Beek, opgetekend door een inwoner. Ter vergelijking: 1 gulden van 1943
zou nu 14 gulden of 6.40 Euro waard zijn.
1 kilo koffiebonen

140

1 kip

10

1 ons tabak

7

1 ei

0.75

1 kilo boter

50

1 binnenband voor de fiets

20

1 (meel) brood van 2/3 kilo

2.50-3.50

1 buitenband voor de fiets

100

1 pak suiker

8-10

1 kostuum

200

1 paar leren schoenen

100

1 emaillen ketel van 2 liter

6

1 vet konijn

30

1 pakje sigaretten van 20 stuks

7.50

1 schaap

300

1 fles oude klare

50

1 geit

500

1 paar schoenveters

0.35

Het kopen van deze spullen is dus maar voor weinigen weggelegd. In de praktijk
wordt dan ook vaak voor een alternatieve werkwijze gekozen, zonder dat er geld aan
te pas komt: de ruilhandel. Vooral de boeren en vaklieden kunnen hiermee hun
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voordeel doen. Boeren ruilen melk of eieren voor allerlei diensten. Het is gebruikelijk,
dat landarbeiders (deels) betaald worden met gratis kost en inwoning. Mijn vader
vertelde ooit, dat bij hem gedurende de bezetting altijd echte boter op tafel stond.
Als garagehouder in Sittard, kan de familie nuttige zaken en diensten ruilen tegen
“luxe” etenswaar. Een versleten autoband, auto-onderdeel of een reparatie zijn
gewilde ruilobjecten.
Een andere “geliefde” methode om aan voeding te komen is diefstal. Veel boeren
klagen bij de veldwachters over ontvreemding van fruit uit de boomgaarden en
gewassen op het veld. De politie treedt echter maar zelden handhavend op onder het
mom “Als ik geen politieman zou zijn, zou ik waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan”
Tot zover de handhaving!
Als fruit en groenten in augustus verder worden gerantsoeneerd neemt de
“achtertuinproductie” een grote vlucht. In het dorp Beek hebben veel inwoners
genoeg grond om zelf producten te verbouwen en te ruilen met andere inwoners. Dit
in tegenstelling tot de stedelijke gebieden, waar dit niet of veel minder mogelijk is.

6.6.

Een zwarte kat in het nauw

De raderen raken vol zand
Het voor de Beekenaren zeer moeilijke jaar 1943 loopt bijna ten einde, maar ook de
maanden daarna gaan niet voorbij zonder nieuwe repressie. Uit veel maatregelen
blijkt, dat het Duitse regime in grote problemen zit en van alles probeert om het tij
nog te keren.
Zo wordt eind augustus de werkweek in Nederland verlengd van 48 naar 55 uur en
van 8.5 naar 10 uur per dag ter verhoging van de productie in de industrie. In Beek
raakt deze maatregel vooral de mijnwerkers, die toch al een zware job hebben. De
geallieerde bombardementen op Duitse industriecentra en de sabotageacties
beginnen blijkbaar effect te sorteren. Duitsland is de strijd om de productiecapaciteit aan het verliezen. Voldoende capaciteit is absolute voorwaarde om een
oorlog te kunnen winnen. Voor de Geallieerden blijkt dit geen probleem, dankzij het
grote industriële- en mens-potentieel van de Amerikanen.
Vele mannen, die op verlof zijn uit de “Arbeitseinsatz” in Duitsland hebben niet veel
zin om terug te keren en duiken onder. Alle mooie beloftes over de werkomstandigheden blijken in de meeste gevallen zwaar tegen te vallen.
Objectief nieuws over de ontwikkelingen aan de fronten is moeilijk te krijgen. De
pers, nu volledig door de bezetter gecontroleerd, bericht maar mondjesmaat en veel
te rooskleurig over de ontwikkelingen. De Duitsers worden echter zowel in Rusland
als Italië steeds verder teruggedrongen ten koste van hoge verliezen. De berichten
sijpelen toch door in Beek via Radio Oranje, de BBC en de illegale bladen.
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Vanaf november worden ook aan het
binnenlands bestuurlijk front de teugels
strakker aangehaald. Alle burgemeesters in
Limburg moeten dan een verslag inleveren bij
de NSB-Commissaris van Limburg. Voorheen
hield hij zich op de hoogte door regelmatig de
burgemeesters te bezoeken. Gezien de
groeiende anti-houding van de bevolking
wordt dit rondreizen echter te risicovol
geacht. De burgemeesters moeten volgens
een strikt format rapporteren over het
functioneren van het lokale bestuur, zaken
Rapportage over de maand mei 1944, geschreven
door burgemeester Regout van Beek.
van publiek belang en de ontwikkelingen in
de houding van de inwoners t.o.v. de bezetter. Uit de rapportages van de Beekse
NSB- burgemeester Regout blijkt duidelijk, dat de weerstand in Beek toeneemt
naarmate de bevrijding nadert. Hij rapporteert dan ook vooral de vele problemen,
waarmee hij in het dagelijks leven geconfronteerd wordt. Om een idee te geven van
de aard van deze problemen, volgt hieronder een compilatie van een aantal van zijn
verslagen:
Februari 1944
- De georganiseerde sociale zorg en rekrutering t.b.v. het vrijwilligerswerk in Duitsland werk niet goed
door de anti-houding van de bevolking.
- De Luchtbeschermingsdienst is goed georganiseerd, maar onderbemand. Gepoogd wordt om meer
leden te werven bij de NSB’ers in Beek.
- De werkrelatie met de Duitse autoriteiten is uitstekend.
April 1944
- Er zijn grote problemen met het transport van 200 middelbare scholieren naar hun scholen in Geleen,
Sittard of Maastricht. De beschikbare bussen hebben geen geschikte banden meer en Beek heeft
geen spoorverbinding meer. De Nationale Spoorweg Autoriteit weigert om mee te werken en de
vroegere spoorverbindingen te heropenen.
- De burgemeester hoopt, dat de bevolking haar negatieve houding zal wijzigen, nu de communisten
steeds meer oprukken naar het westen.
- Er zijn problemen geweest met de vernieling van verkeersborden, die door Duitse autoriteiten zijn
geplaatst.
- De lokale woningsituatie is zeer gespannen. De burgemeester heeft gesproken met vier pastoors en
kapelaans, die samen 32 kamers tot hun beschikking hebben, terwijl elders vijf evacuees één kamer
moeten delen. Tot dusver geen reactie.
Mei 1944
- De burgemeester heeft de Luchtbeschermingsdienst opgeheven wegens gebrek aan personeel. De
luchtbewaking is overgedragen aan de post in Geleen.
- Er zijn een aantal oproerkraaiers in Beek. Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden.
- De organisatie voor de verdeling van klompen is opgezet, maar er zijn geen exemplaren meer
beschikbaar. Ook de beschikbaarheid van groenten en textiel is zeer pover.
Juni 1944
- De zogenaamde bevrijding en vernielingen van Italië en Normandië hebben geresulteerd in het idee,
dat de inwoners niet bevrijd willen worden op deze destructieve manier.
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- 76 Personen zijn niet komen opdagen om defensieve antitank grachten te graven. Zij zullen op
gepaste manier worden vervolgd.
Juli 1944
- Beek heeft nog maar acht politieagenten over, hetgeen veel te weinig is, om de bewakings- en
handhavingstaken adequaat uit te kunnen voeren. De burgemeester vraagt dringend om versterking.
- Een boete van 25 gulden, opgelegd door de burgemeester voor het niet naleven van de
verduisteringsregel, is door een rechter verlaagd naar tien gulden. De burgemeester stelt voor, om
de rechters te dwingen om de standaard boetes te volgen, zoals die zijn vastgesteld door de Duitse
autoriteiten.
- De burgemeester klaagt over het feit, dat het Duitse leger probeert één van de laatste vrachtauto’s
in Beek in beslag te nemen.

Nieuwe stamkaarten en carnaval zonder stamkroegen
Eind 1943 komen door vervalsingen en diefstallen uit distributiekantoren zoveel valse
persoonsbewijzen, distributiekaarten en andere papieren in omloop, dat de
registratie van de Duitsers vrijwel waardeloos is geworden. Daarom zien zij zich
genoodzaakt om de distributie-stamkaart te veranderen. Deze persoonlijke stamkaart
is nodig om gerantsoeneerde producten op de bon te kunnen verkrijgen. De bezetter
wil hiermee bereiken, dat de vele onderduikers verstoken blijven van de
noodzakelijke levensbehoeften. Vanaf februari 1944 moet de nieuwe stamkaart
persoonlijk met legitimatie worden afgehaald op het gemeentehuis in Beek en is
alleen nog maar geldig in het eigen district. Deze maatregel blijkt uiteindelijk maar
beperkt succes te hebben, omdat de ondergrondse groepen in staat zijn vele bonnen
te roven uit de distributiecentra.
Het carnaval van 20 tot 22 februari 1944 verloopt uiterst kalm en rustig. De
mijnwerkers moeten op carnavalszondag werken. ‘s Middags lopen een aantal
groepjes kinderen verkleed door het dorp, maar van enig grootschalige uitbundigheid
of cafébezoek is geen sprake bij gebrek aan alcoholische dranken. Zoals een Beekse
dagboekschrijver onthult: “Onze Vastenavond van 1944 is zeer nuchter verlopen”.
Wie kon bevroeden, dat de carnaval 7 x 11 jaar later nagenoeg identiek zou verlopen,
wegens de beperkingen door het heersende wereldwijde coronavirus.
Wordt 1944 een “kanteljaar”?
In het verdere verloop van 1944 zullen de ontwikkelingen aan het oostfront voor de
Duitse Wehrmacht steeds desastreuzer verlopen. Sterker nog, er dient zich een
tweede front aan over land in West-Europa. Terwijl de Geallieerden de Duitse legers
en hun bondgenoten steeds verder terugdringen, raakt de bezetter in Nederland
alsmaar meer in de verdrukking en reageert dat af met nog meer repressieve
maatregelen. De hoop op bevrijding neemt toe, maar de weg daarnaartoe is nog lang
en pijnlijk (Overigens voor de burgers en militairen van beide strijdende partijen).
In het derde en het laatste deel van deze kroniek “De buren ons huis uit” ga ik in op
de opmaat naar de bevrijding, de gevechten rond Beek en de “naweeën” van de
bevrijding.
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Verklaring van gebruikte Duitse begrippen
(Definities zijn voornamelijk van Wikipedia)

Arbeitseinsatz
De aanvankelijk vrijwillige, maar later wettelijk verplichte inschakeling in de NaziDuitse oorlogseconomie van jonge mannen uit bezette gebieden om de arbeidskracht van
Duitse mannen te vervangen, die als soldaten dienst deden.

Ariër
Het Arisch ras is een onderscheid tussen mensen, dat stamt uit een 19eeeuwse rassenleer en dat vooral door de Nazi's werd uitgedragen. Dit ras zou superieur zijn
aan andere vermeende rassen en de wereld moeten leiden.

Ausweis
Een Ausweis is een identiteitsbewijs dat door de Duitse bezetter tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd ingevoerd. Op de Ausweis stond aangegeven wie een vergunning had
om te werken, wanneer en waar.

Blitzkrieg
(Letterlijk: "bliksemoorlog"). Aanduiding voor een verrassingsaanval en snelle
gemechaniseerde bewegingsoorlog, teneinde de vijand geen kans te geven om haar
verdediging te organiseren. Tijd is hierbij het sleutelwoord.

Deutschfreundlichkeit
Een positieve grondhouding t.o.v. het Duitse volk, gebaseerd op een langdurige relatie.

Durchangslager
Een opvangkamp, waar gevangenen worden verzameld en geregistreerd, om vervolgens te
worden afgevoerd naar de definitieve bestemming. In de oorlog was dat veelal een
vernietigings- of arbeidskamp.

Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft
Eén van de vier “ministeries” die in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog door de
Duitse bezetter werden ingesteld. Het Generalkommissariat hield zich bezig met de
economie en financiën in Nederland. De andere drie “ministeries” hielden zich bezig met:
wetgeving/binnenlands bestuur/justitie, openbare orde en gelijkschakeling van het
openbare leven.

Judenfrei en Judenrein
Termen van nazi-oorsprong om een gebied aan te duiden, dat tijdens de Holocaust is
"gezuiverd" van Joden. Terwijl judenfrei alleen verwijst naar het “bevrijden” van een gebied
van al zijn Joodse inwoners, heeft de term judenrein (letterlijk “schoon van Joden”) de
sterkere connotatie dat elk spoor van Joods bloed was verwijderd.

Kulturkammer
De Nederlandsche Kultuurkamer was een door de Duitse bezetter ingesteld instituut, waar
alle kunstenaars, architecten, schrijvers, journalisten, muzikanten, filmacteurs en
podiumartiesten bij aangesloten moesten zijn om te mogen werken. Het oogmerk was de
pers en de kunstenwereld onder strenge controle te houden en waar nodig te censureren.
De Kamer was onderdeel van de beoogde nazificatie van de Nederlandse samenleving
tijdens de bezetting.
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Luftwaffe
De Duitse luchtmacht onder bevel van Herman Göring. Dit was een zelfstandig onderdeel
van het Duitse leger.

(Deutsches) Reich of Derde Rijk of Groot Duitse Rijk
Aanduiding voor de kern van de Duitse gebieden en de later geannexeerde gebieden: (Het
huidige) Duitsland, Oost- en West-Pruisen, Memelgebied (deel van Litouwen), Oostenrijk,
Zuid-Karinthië, het westelijk deel van Polen, Tsjechië, Eupen/Malmedy, Luxemburg, de Elzas
en Lotharingen. Nederland was niet geannexeerd, maar bezet en behoorde dus niet tot “das
Reich”.

Volksdeutschen
Duitsers, die niet op Duitse grondgebied woonden, maar in andere (Europese) landen. In de
oorlog was deze bevolkingsgroep onderworpen aan de Duitse dienstplicht, waar ze ook
woonden.

Sicherheitspolizei
Het apparaat van de Duitse politieke recherche (Sicherheitspolizei of Sipo) en de geheime
inlichtingendienst (Sicherheitsdienst of SD), die vanaf het begin nauw met elkaar verbonden
waren en in alle door Duitsland veroverde landen hun intrede deden.

Sperzeit
De tijd waarin bepaalde beperkingen van toepassing waren. Doorgaans verwees het naar
een tijdspanne tussen zonsondergang en zonsopgang waarin individuen in hun woningen
moesten zijn, of zich niet op de openbare weg of in de openbare ruimte of buiten mochten
begeven. Een avondklok kon worden opgelegd aan de gehele bevolking, maar werd soms
ook opgelegd aan specifieke bevolkingsgroepen, zoals de Joden of jongeren.

Waffen-SS
Een paramilitaire organisatie en later ook een volwaardig elite-eenheid van het Duitse leger.
De organisatie was de militaire tak van de SS (de persoonlijke lijfwacht van Hitler). Zij kreeg
in 1940 de naam “Waffen-SS”. Als onderdeel van de SS stond de Waffen-SS onder de formele
leiding van Heinrich Himmler en niet van de Duitse legergeneraals. Zij had haar eigen
symbolen, rangen en uniformen.

Wehrmacht
Naam voor de Duitse (land)strijdkrachten van 1935-1945, sinds 1938 onder directe
bevelvoering van Hitler.

Westfeldzug
Het militair offensief, dat Duitsland in mei en juni 1940 tegen de Lage Landen en Frankrijk
uitvoerde.

Zentralstelle für Jüdische Auswanderung
Dit centraal bureau voor Joodse emigratie, gevestigd in Amsterdam, organiseerde vanaf het
voorjaar van 1941 tot het najaar van 1943 de deportaties van Joden uit Nederland naar
concentratiekampen in Duitsland en Polen.
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